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Svar på skrivelse av Jens Sjöström (S) om planering
inför sommaren 2016
Ärendebeskrivning
Jens Sjöström (S) har den 2 juni 2015 lämnat en skrivelse till
personalutskottet om planering inför sommaren 2016.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 12 oktober 2015
Skrivelse från Jens Sjöström (S) om planering inför sommaren 2016
Förslag till beslut
Personalutskottet föreslås besluta
att anse skrivelsen besvarad.
Förvaltningens förslag och motivering
Sammanfattning
Jens Sjöström (S) har till personalutskottet den 2 juni lämnat en skrivelse
med förslag om att personalutskottet ska bjuda in personalchefer i
verksamheterna för en diskussion om hur planeringen inför sommaren ska
förbättras. Förvaltningen bedriver redan ett omfattande planerings och
samordningsarbete tillsammans med verksamheterna.
Bakgrund
Jens Sjöström (S) har lämnat en skrivelse om planering inför sommaren
2016.1 skrivelsen föreslås att personalutskottet ska fatta beslut om att
uppdra åt personaldirektören att bjuda in personaldirektörer från
respektive akutsjukhus i Stockholms läns landsting för en framåtsyftande
diskussion om hur nuvarande sommarsituation, med plats och
personalbrist samt osäkra patientförhållanden, kan undvikas.

..,

U 2Z

Stockholms läns landsting

2(2)
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2015-10-12

Överväganden
Förvaltningen samordnar tillsammans med landstingets verksamheter och
hälso- och sjukvårdsförvaltningen ett omfattande planeringsarbete för att
säkra kvalitet och tillgänglighet under sommarmånaderna och längre helger
som till exempel jul och nyår. Det gemensamma planeringsarbetet har
pågått sedan många år och utvecklas ständigt. Planering och samordning
sker främst genom chefläkargruppen och personaldirektörsgruppen men
också i direktörsgruppen. Det är dock respektive verksamhet som är ytterst
ansvarig för sin egen planering och att säkra kvalitet och tillgänglighet.
Gemensamma möten och utvecldingsseminarium med chefläkare och
personalchefer har hållits för att hitta nya samverkansformer. Strukturen
för gemensam planering och samverkan kommer fortsatt att användas i
landstinget. Förvaltningen gör bedömningen att det är lämpligt att den här
typen av produktionsnära frågor i första hand hanteras på
tjänstemannanivå. Ledamöterna i personalutskottet får information om
sommarplaneringen och ges möjlighet att föra dialog med chefläkaren och
personaldirektören vid personalutskottets möten.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser
Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har hänsyn
till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en
miljökonsekvensbedömning i detta ärende.
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Socialdemokraterna är mycket oroliga för den situationen som sjukvården i
Stockholm kommer stå inför i sommar, där vi redan nu får rapporter om
stängda vårdplatser och utarbetad och orolig vårdpersonal. Att den styrande
borgerliga minoriteten i Stockholms läns landsting inte har tagit ett större
ansvar för sommarbemanning på akutsjukhusen är djupt beklagligt.
Vi anser att vi redan nu måste ta steg för att förbereda oss inför sommaren
2016 och att vi politiker bör göra allt vi kan för att inte sätta oss i samma
situation nästa år, som den vi står inför den här sommaren. Därför skulle vi
vilja att personaldirektören bjuder in personaldirektörna från respektive
akutsjukhus, för att så snart som möjligt närvara vid något av
personalutskottets sammanträden efter sommarledigheten för en
generaldiskussion och dialog med samtliga politiker i personalutskottet för
att tillsammans fastslå lärdomar från sommar 2015, vilken planering som
krävs framgent och vilka politiska beslut och vägledning som behövs för att
undvika den ohållbara situation som vi hittills har ställts inför varje sommar.
Mot bakgrund av ovanstående vill Socialdemokraterna:
att

Personalutskottet uppdrar åt personaldirektören att bjuda in
personaldirektörerna från respektive akutsjukhus i Stockholms
läns landsting för en framåtsyftande diskussionen om hur
nuvarande sommarsituation - med plats- och personalbrist
samt osäkra patientförhållanden - kan undvikas.

Jens Sjöström
Socialdemokraterna

