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Landstingsstyrelsen

Yttrande över landstingsrevisorernas årsrapport 2008 för landstingsstyrelsen

Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd

ÄRENDET
Landstingsrevisorerna har överlämnat årsrapport 2008 till landstingsstyrelsen för
yttrande.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att avge yttrande till Landstingsrevisorerna enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.

Genom en rad viktiga beslut, och med hjälp av en fortsatt god konjunktur under stora
delar av 2008, redovisade Stockholms läns landsting ett överskott för 2008 på 543
miljoner kronor, vilket är 83 miljoner kronor högre än budget för 2008.
Efter 2006 års val fick Alliansen förtroendet att genomföra en borgerlig politik i
landstinget. Alliansen tog över ett landsting som präglades av bristande tillgänglighet
i vården, långa vårdköer, misstänksamhet mot ökad mångfald av vårdgivare och mot
valfrihet för patienter, missnöjda resenärer i kollektivtrafiken samt en svag ekonomi
trots, eller möjligen på grund av, kraftiga skattehöjningar.
Landstingets arbete är fokuserat på tre huvudområden; förbättra tillgängligheten och
kvaliteten i vården, förbättra tillförlitlighet i kollektivtrafiken samt säkerställa en
ekonomi i balans.

Bilagor
1 Sammanfattning
2 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
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Arbetet med en förbättrad tillgänglighet och ökad patientnöjdhet var lyckosamt under 2008. Patientvalsreformen Vårdval Stockholm har medfört att över 850 fler
stockholmare varje dag fått möjlighet att träffa en läkare på någon av länets vårdcentraler. Dessutom har antalet vårdcentraler ökat med över 20 stycken och aldrig tidigare har patienterna varit så nöjda med primärvården som nu. 9 av 10 patienter är
nöjda eller mycket nöjda med den vård de får på sin vårdcentral.
Alliansens medvetna satsningar på ökad tillförlitlighet och trygghet inom kollektivtrafiken gav positiva resultat. Antalet resenärer som åker med SL har ökat. De är
dessutom mer nöjda än tidigare. Satsningarna har också lett till bättre punktlighet och
färre stopp samt en mer miljövänlig och tillgänglig SL-trafik.
Ett led i arbetet att göra vardagen enklare för stockholmarna är att låta stockholmarna
behålla mer pengar i plånboken, varför landstingsskatten sänktes med 17 öre under
2008. Samtidigt håller Stockholms läns landsting god ordning på finanserna – budgeten är i balans, de långsiktiga finansiella målen är uppfyllda och landstinget behåller
betyget AA+ i långfristig upplåning från kreditvärderings- och ratinginstitutet Standard and Poor´s.
Alliansens politik har betydelse. Ökad tillgänglighet och kvalitet i vården, förbättrad
kollektivtrafik samt sänkt landstingsskatt har gjort vardagen lättare för alla invånare i
länet.

Catharina Elmsäter-Svärd

Per-Inge Buskas
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Landstingsrevisorerna, revisorsgrupp I, har överlämnat årsrapport 2008 för landstingsstyrelsen för yttrande senast den 25 maj 2009.
Sammanfattning över landstingsrevisorernas rapport bifogas (bilaga).

Ärendet har remitterats till landstingsdirektören.

Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 18 maj 2009 (bilaga) föreslagit
landstingsstyrelsen besluta att som yttrande överlämna direktörens utlåtande.

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 3 juni 2009.

