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Månadsrapport juli 2015 för Stockholms läns landsting

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att godkänna månadsrapporten per juli 2015 för Stockholms läns landsting
att fjärde stycket i landstingsrådsberedningens motivering till ärendet stryks

På budgetfullmäktige i juni togs två viktiga beslut som syftar till att vår
gemensamma samhällsservice ska vara öppen för alla stockholmare – även de
som lever med små ekonomiska marginaler. Fullmäktige beslutade att avgiften
för SL-kortet inte ska höjas och att vården ska vara avgiftsfri för pensionärer
över 85 år. Vänsterpartiet finansierar i sin budget detta genom att höja skatten
med 25 öre. Det innebär att alla som tjänar under 40 000 kr per månad och som
åker kollektivt får en lägre månadsutgift med vårt förslag. De ökade
skatteintäkterna tillsammans med de omfördelningar Vänsterpartiet gör
räcker dessutom till en halv miljard i personalsatsningar. Dessutom medför
resultatet av Vänsterpartiets budgetförhandlingar med regeringen att landstinget
tillförs pengar genom satsningar på ungas psykiska ohälsa, glasögonbidrag för
unga, kostnadsfri mammografi och kostnadsfria preventivmedel upp till 21 år,
fri tandvård upp till 23 år, samt fri öppenvård för äldre.
En skattehöjning är det bästa sättet att finansiera bibehållen SL-taxa utifrån ett
fördelningspolitiskt perspektiv, men det är också i det här läget det enda
realistiska alternativet. Trafikförvaltningen och hälso- och
sjukvårdsförvaltningen har redan idag svårt att klara sina ekonomiska beting.
Med den takt som länet växer och med ambitionen att hela länet ska leva är det
inte rimligt att dra ner på kollektivtrafikutbudet.
Stockholms läns landsting uppvisar ett prognostiserat nollresultat för 2015,
vilket är 53 miljoner kr lägre än budgeterat. Prognosen förutsätter att planerade
åtgärds- och besparingsprogram får förväntad effekt, något som är högst
osäkert. Särskilt akutsjukhusen har stora problem. Samtidigt har landstingets
verksamheter stora behov av utökade resurser redan idag, för att till exempel
klara bemanningssituationen inom akutsjukvården och för att upprätthålla
nuvarande kollektivtrafikutbud. Den senaste tiden har vi kunnat följa medias
rapportering om krisen i akutsjukvården, stängda vårdplatser, långa väntetider
och personal som varnar för att de inte längre kan garantera en patientsäker
vård. På flera håll är kapacitetstaket nått.
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Stockholm har för få verksamma sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor i
förhållande till folkmängden. Vi har inte råd att stå och se på medan allt fler
väljer att lämna landstinget som arbetsgivare. Vad som behövs är en generell
satsning för att göra det mer attraktivt för sjuksköterskor att utbilda sig och
arbeta kvar. Inte minst måste akutsjukhusen ha avsatta resurser för att höja
sjuksköterskornas ingångslöner. I synnerhet som konkurrensen i omvärlden om
sjuksköterskorna skärps när näraliggande landsting höjer ingångs- och lägsta
löner.
Det är glädjande att antalet resande i kollektivtrafiken ökar, vilket också stärker
landstingets intäkter. Vi ser dock med oro hur den borgerliga minoriteten inte
möter utvecklingen, utan istället för en politik som riskerar att resultera i ökad
trängsel och avstannade resenärsintäkter.
Vi menar att en ordentlig genomlysning behövs för att hitta effektiviseringar
men också för att budgetera utifrån faktiska förhållanden. Det går knappast att
utesluta att ytterligare medel behöver skjutas till för att rädda upp den situation
som idag råder på framför allt våra akutsjukhus. Landstingsfullmäktige har
möjlighet att revidera skattesatsen i höst. Den borgerliga minoritetens försök att
skylla de betydande sparbeting som nu planeras på oppositionen är därför direkt
oärligt. Nedläggningarna som är att vänta är ingenting annat än en konsekvens
av borgerlig politik.
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