Stockholms läns landsting

INTERPELLATION
2008-11-20

Interpellation av Ingela Nylund Watz (s) om de stora
besparingarna inom sjukvården i Södertälje
Den borgerliga politiken sätter sjukvården i Södertälje i särskild strykklass. 60 miljoner kronor
ser styrelsen för sjukvården Salem, Nykvarn och Södertälje (SNS) som nödvändigt att reducera
sina kostnader med för att klara budgetramen för 2009. De omfattande besparingskraven på
SNS leder till uppsägningar, lönesänkningar och utförsäljningar av väl fungerande vårdcentraler.
Flera i sjukhuspersonalen har redan fått besked om kraftiga lönesänkningar. Redan förra året
tvingades sjukhuset betala en oproportionell stor kostnad för ST-läkarutbildning och laboratorietjänster. Den borgerliga majoriteten har också hindrat sjukhuset från att lägga bud på sin
egen röntgenverksamhet, vilket medfört ett stort ekonomiskt avbräck för sjukhuset.
Med Vårdval Stockholm försvann mångmiljonbelopp från primärvården och varenda vårdcentral i Södertälje, Nykvarn och Salem går nu med förlust, vilket har lett till uppsägningar av personal. När dessa inte har räckt för att täcka förlusterna pågår planering för att sälja ut vårdcentralerna. För framtiden, när vårdcentralerna med underskott redan sålts, har den borgerliga majoritet flaggat för bättre ekonomiska villkor för primärvården i vårdtunga områden som Södertälje. De befintliga privata vårdcentralerna i Södertälje har redan från början givits andra
förutsättningar genom att de under en övergångsperiod fått behålla sina tidigare vårdavtal.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finanslandstingsrådet:
1. Anser du att det är rimligt att sjukvården i Salem, Nykvarn och Södertälje (SNS) ska skära
ned sina kostnader med 60 miljoner kronor?
2. I vilken politiskt ansvarig instans kommer beslut att fattas om vilka nedskärningar som SNS
ska genomföra?
3. Kan du lova att antalet vårdplatser inte kommer att skäras ned på Södertälje sjukhus under
2009 och 2010?
4. Anser du att det är rimligt att undersköterskorna vid intensivvården på Södertälje sjukhus ska
få sina löner sänkta med över 2000 kronor i månaden?
5. Varför fick inte SNS delta i upphandlingen av röntgen på sjukhuset med ett egenregianbud?
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6. Vilka sjukvårdspolitiska mål uppnås genom att ett i ett första steg kraftigt försämra de
ekonomiska förutsättningarna för primärvården i Södertälje och sedan i ett andra steg sälja
vårdcentraler med motiveringen att de går med underskott?
7. Anser du att det är moraliskt riktigt att sälja vårdcentraler med hänvisning till underskott som
uppkommit genom politiska beslut och samtidigt ställa i utsikt nya politiska beslut som medför
bättre ekonomiska villkor om ett par år för aktuella köpare?
8. Anser du att det är konkurrens på lika villkor när de offentligt drivna vårdcentralerna i
Södertälje ges sämre ekonomiska förutsättningar jämfört med de privatdrivna?

Stockholm den 20 november

Ingela Nylund Watz

