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Landstingsstyrelsen, ärende 11

Yttrande över landstingsrevisorernas årsrapport 2008 för landstingsstyrelsen
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet föreslår landstingsstyrelsen
besluta
att avge yttrande till Landstingsrevisorerna i enligt med denna skrivelse samt i övrigt
enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.

När man sammanfattar den första hälften av mandatperioden ser man att köerna i
sjukvården har ökat och att investeringarna i kollektivtrafiken dröjer. Ett orättvist
vårdval förhindrar de mest utsatta att få vård på jämlika villkor. Där står landstinget
nu när den ekonomiska krisen börjar slå med full kraft.
I december 2008 stod 53 371 stockholmare i vårdkö. 42 912 personer väntade på att
få komma till mottagning. 24 889 av dem hade väntat längre än vårdgarantin. Moderaterna och deras stödpartierlovade en köfri sjukvård. Väl vid makten visade det sig
att skattesänkningar var mer prioriterat.
Revisorerna framhåller med all rätt att det är helt felaktigt att bokföra fiktiva pensionskostnader och omstruktureringskostnader i förtid när det inte går att på ett någorlunda säkert sätt fastställa de faktiska kostnaderna. Detta bryter mot god redovisningssed.
Huvudregeln är att kostnader ska belasta resultatet om och när kostnaderna uppstår.
Ska undantag göras så måste det finnas ett säkert och specificerat underlag. Det gör
det inte dessa fall.
Revisorerna riktade mycket stark kritik mot det här förfaringssättet vid både 2006
och 2007 års bokslut. Den kritiken borde den borgerliga majoriteten ha tagit till sig
av. Så skede inte, vilket närmast är en demonstration mot landstingets revisorer.
I botten på detta fixande och trixande ligger det faktum att den borgerliga majoriteten
konstruerade bokslutet för 2006 så att ett stort underskott redovisades, fastän landstinget i verkligheten gick med överskott detta år. Sedan dess har man i sin ekonomiska förvaltning ridit på de förtida kostnader som togs i 2006 års bokslut.
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Vi har nu genomlevt det första året med Vårdval Stockholm. Resultatet är att vårdcentraler i områden med stora vårdbehov har förlorat miljontals kronor och tvingats
skära ned antalet sjuksköterskor, distriktssköterskor och undersköterskor. Vårdcentraler med högt socioekonomiskt index har i genomsnitt förlorat nära 5 heltidstjänster per vårdcentral.
Primärvården tvingas också prioritera korta och många besök. Kroniskt sjuka patienter och de med stora vårdbehov är inte högre prioriterade än patienter med lindriga
åkommor, vilket Läkarförbundet kritiserat mycket fränt.
Vårdval Stockholm hastades fram och slår mot de mest utsatta patienterna. Det enda
rimliga nu är att snabbt konstruera om vårdvalet. Det vore smakfullt om de borgerliga företrädarna äntligen kunde lägga av sina ideologiska skygglappar och erkänna de
uppenbara felen med Vårdval Stockholms utformning.

