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Landstingsstyrelsen, ärende 5

Yttrande över Landstingsrevisorernas rapport över löpande granskning av
landstingsstyrelsen 2010
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet föreslår landstingsstyrelsen besluta
att avge yttrande enligt denna skrivelse samt i övrigt enligt landstingsdirektörens
utlåtande.

Revisorernas upprepade kritik om att god redovisningssed inte respekteras av nuvarande majoritet är riktig och häpnadsväckande. Revisorernas gör likaledes ett helt
riktigt påpekande vad gäller att någon återrapportering av uppnådda effektivitetsvinster inte redovisats som en följd av de avsevärda belopp som avsatts för att betala
människor för att inte arbeta. Landstingsstyrelsen och dess förvaltning borde omgående tillse att återrapportering sker så att nyttan med dessa åtgärder kan värderas i
förhållande till de kostnader de varit förenade med.
En fråga av stor vikt att uppmärksamma i den fortsatta granskningen utgörs av att
utvecklingen inom primärvården måste mätas utifrån de två grundläggande utgångspunkterna; hög kvalitet och hög effektivitet. Vid värderingen av det ökade antalet
besök i primärvården är det därför rimligt att undersöka hur vårdens kvalitet och effektivitet påverkats. Tillgänglighet och vårdkvalitet, respektive effektivitet och tillgänglighet är inte samma sak. Detta torde naturligtvis utgöra angelägna utgångspunkter att beakta i det fortsatta revisionsarbetet.
Revisorerna pekar på att risken är överhängande att tillgänglighetsmålet i vården inte
uppnås 2010. Vidare finns starka skäl för revisorerna att granska hur vårdgarantin
faktiskt tillämpas visavi enskilda patienter. Det har framkommit att patienter systematiskt ges felaktig eller otillräcklig information om sina rättigheter. Av särkilt intresse torde vara huruvida det tillgänglighetsansvar som föreskrivs i flerårsavtalen
riskerar att ge otillräckliga eller felaktiga incitament för vårdgivarna att axla ansvaret
för remitterade patienter samt för vidareremittering till annan vårdgivare eller till
vårdgarantikansliet.
Vad gäller den generella återrapporteringen av beslutade fullmäktigeuppdrag, så
finns som revisorerna fortfarande brister. Landstingsstyrelsen fullgör under rådande
förhållanden inte fullt ut sin uppsiktsplikt. I det fortsatta revisionsarbetet bör dock
beaktas att landstingsfullmäktiges arbetsordning givit de föredragande landstingsråden ett avgörande ansvar för beredningen av ärenden och därmed också för återrap-
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porteringen av beslutade uppdrag. Landstingstyrelsens arbete bygger på att detta av
fullmäktige givna föredragningsansvar sköts, vilket i sin tur leder till att uppföljningen av det av fullmäktige fastställda föredragningsansvaret bör ges ökad revisionell
uppmärksamhet.
Som revisorerna pekar på så är den tidigare positiva trenden med ökad punktlighet
SL tyvärr definitivt bruten. Flera trafikslag har istället sämre punktlighet än samma
period föregående år. Inte för något trafikslag når SL de uppställa målen. För pendeltågen är situationen särskilt alarmerande och avviker kraftigt från uppställda mål.
Den negativa trenden avseende punktligheten i trafiken måste föranleda omedelbara
åtgärder i Trafiknämnden. Revisorerna får i sin årsrapport tvingas därför återkomma
till att bedöma om tillräckliga insatser då vidtagits av Trafiknämnden.
Stockholmsregionen hade 2009 en rekordstor inflyttning. Trenden för 2010 visar
hitintills på fortsatt lika stark befolkningsökning. Trots den starka befolkningsökningen har resandeökningen varit måttlig. Från januari till augusti ökade resandet
bara med 1,9 procent. Under augusti medförde till och med en resandeminskning.
Det innebär att målen för antal resande med SL inte kommer att nås. Det kan mot
bakgrund av den kraftiga inflyttningen inte beskrivas som annat än ett stort misslyckande. Det vore av intresse om revisorernas granskning i årsrapporten kan värdera
orsakerna till misslyckandet samt vilka slutsatser som ska dras för beredningen av
investeringarna inom kollektivtrafiken. Av särskilt intresse torde vara i vilken utsträckning landstingsstyrelsen i detta avseende fullgör sin uppsiktsplikt samt sin
skyldighet att säkra en god ekonomisk hushållning i all landstingsverksamhet.
Som revisorerna påtalar finns stora brister vad gäller lokalplaneringen inom hälsooch sjukvården. Den ineffektivitet som för närvarande råder kostar skattebetalarna
betydande belopp i onödan.
Revisorernas rekommendation om att prioritera området skydd mot oegentligheter är
ytterst angelägen, där det åligger landstingsstyrelsen att förbättra detta arbete.
Avslutningsvis pekar revisorerna på en avgörande brist i landstingsstyrelsens förvaltning av sitt uppdrag. Nämligen avsaknaden av en samlad investeringsstrategi för
landstinget. Det finna all anledning att ta revisorerna kritik på stort allvar även på
denna punkt. Det är djupt oroande med nuvarande brister i investeringsprocessen,
särskilt med tanke på de långsiktiga och stora investeringsbehoven. Landstingsstyrelsens arbete när det gäller samordning och prioritering av investeringar måste förbättras avsevärt.

