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Landstingsstyrelsen, ärende 12

Delårsrapport för Stockholms läns landsting 2011 och samlad återrapportering
av mål och budget till landstingsstyrelsen
Socialdemokraterna föreslår landstingsstyrelsen besluta föreslå landstingsfullmäktige besluta
att uppdra till landstingstyrelsen att vidta erforderliga åtgärder för att förhindra att nu
prognostiserade negativa avvikelser mot beslutad budget kvarstår vid årsbokslutet.
att i övrigt fastställa delårsrapporten för perioden januari-juni 2011 för Stockholms
läns landsting samt den samlade återrapporteringen av mål och budget såsom framgår av landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.

Inte mindre än sju resultatenheter lämnar prognos om negativa avvikelser mot beslutad budget. Särskilt allvarlig är situationen inom trafikområdet. Landstingsrevisorerna har konstaterat att AB SL under 2010 inte sköttes på ett ur ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt. De uppmärksammade problemen förefaller dessvärre fortsätta
på det nya verksamhetsåret. Trafiknämndens ekonomiska underskott prognostiseras
fortfarande till nära 100 miljoner kronor i upprättad delårsrapport – trots kraftigt höjda taxor för resenärerna.
Hela höjningen av taxorna går in i verksamheten för att reducera underskottet. Resenärerna kan således inte förvänta sig några förbättringar i och med den höjda taxan.
Höjningarna räcker inte ens till att täcka hela årets prognostiserade underskott. Det
underliggande problemet med avvikelsen från budget jämfört med utfall kvarstår.
Budgetarbetet måste hålla en bättre kvalitet och kostnadskontrollen inom Trafiknämnden måste öka.
Landstingsstyrelsen beslutade i samband med behandlingen av kvartalsrapporten i
april att uppdra till landstingsdirektören att återkomma med en fördjupad bild av Trafiknämndens ekonomiska situation. Socialdemokraterna förslog då utan att vinna
majoritetens gillande, dels att den fördjupade rapporteringen av trafiknämndens ekonomi och interna kontroll borde ske snarast, dels att landstingsdirektören också skulle lämna förslag på åtgärder. Det hade varit önskvärt om landstingstyrelsen biträtt
detta förslag, så att en avrapportering kunnat ske och åtgärder vidtagits. Men så har
ännu inte skett.
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Det finns skäl att känna extra oro inför Färdtjänstens underskott och skillnaden mellan budget och prognostiserat utfall. Bättre resandeprognoser måste tas fram. Risken
är annars att kostnadsbegränsande åtgärder i färdtjänsten framtvingas. De drabbar
alltid utsatta grupper hårdast. Landstinget behöver istället satsa på ökad kvalitet. Det
förutsätter en bättre kostnadskontroll.
Delårsbokslutet visar på fortsatta köproblem inom Stockholms sjukvård. Landstinget
uppfyller inte målet för att ta del av kömiljarden rörande behandlingar. Under ingen
av årets första sex månader har landstinget kvalificerat sig till kömiljardens krav vad
gäller behandling. Nya insatser vad gäller tillgänglighet krävs därför om Stockholmarna ska få en köfri sjukvård.
Vårdval Stockholms ersättningssystem är fortsatt djupt orättvist och ineffektivt utformat. Korta snabba läkarbesök premieras framför hälsofrämjande och förebyggande åtgärder. Vården för människor med stora vårdbehov har dränerats på resurser
medan vården i områden med friskare befolkningsgrupper har fått fler mottagningar
och ökade resurser. Den moderatledda landstingsledningen har ulovat att förändringar ska ske i ersättningssystemet för att ta bort de värsta avarterna. Man har även uttalat löften om blocköverskridande förhandlingar för att nå en långsiktigt hållbar
vårdvalsmodell för landstingets invånare. Dessa utfästelser har inte infriats.
Patientsäkerheten är fortsatt hotad med omfattande överbeläggningar på akutsjukhusen, kvarstående hög andel vårdrelaterade infektioner och vårdskador till följd av
felaktig läkemedelsanvändning. Under året har husläkarmottagningar avauktoriserats
som en följd av bristande medicinsk kvalitet, ekonomiskt fusk och anmärkningsvärt
många anmälningar till Patientnämnden. Hur många fler husläkarmottagningar som
brister vad gäller patientsäkerheten är oklart, eftersom det efter granskningar visat
sig att den medicinska revisionen inom landstinget är klart otillfredsställande.
Problemen i den Moderatstyrda sjukvården återspeglar sig i medborgarnas förtroende. På frågan om medborgarna har förtroende för vården i SLL är det jämfört med
föregående år två procent färre som svarar att de har ett stort förtroende för sjukvården. En mångårig positiv trend vad gäller medborgarnas förtroende är således bruten.
Socialdemokraterna vill understryka vikten av att beställaren fortsätter att utveckla
och skärpa styrning och uppföljning av vårdens verksamheter för att ytterligare förbättra vårdens kvalitet och kostnadseffektivitet till gagn för patienterna. Både på kort
och på längre sikt ser vi det som angeläget att ännu fler kvalitetsindikatorer tas fram
som grund för landstingets ersättningssystem gentemot vårdgivarna. Det är angeläget
att få till stånd allt bättre ersättningssystem som premierar goda vårdresultat och
friskare patienter.

