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Landstingsstyrelsen, ärende 11

Delårsrapport per augusti 2012, Stockholms läns landsting
Delårsbokslutet visar på fortsatta köproblem inom Stockholms sjukvård. Den ökade
tillgänglighet som bland annat vissa av vårdvalen har inneburit för besök är i sig bra.
Men för att det verkligen ska komma till gagn för patienterna så måste de givetvis
även få tillgång till behandling. Kömiljarden har nu delats ut till landsting som uppfyller vårdgarantin under snart 4 år. Runt 200 miljoner kronor årligen skulle tillfalla
Stockholms läns landsting om landstinget klarade av att uppfylla kraven. Ännu har
SLL inte klarat av att uppfylla kraven för kömiljarden till behandling en enda gång.
Bara där har SLL gått miste om ca 400 miljoner kronor och många patienter har fått
vänta på den behandling de är i behov av.
Socialdemokraterna vill understryka vikten av att vårdbeställaren fortsätter att utveckla och skärpa styrning och uppföljning av vårdens verksamheter för att ytterligare förbättra vårdens kvalitet och kostnadseffektivitet till gagn för patienterna. Landstingsstyrelsens roll rörande uppsikt och styrning av hälso- och sjukvårdens ekonomi
och verksamhet bör utvecklas avsevärt jämfört med rådande situation.
Redan i tertialrapporten i juni framkom att primärvården går mot ett underskott. Delvis beror det på en höjd ersättning till husläkarmottagningarna, BVC och MVC. Men
det har också att göra med att besöken till primärvården fortsätter att öka i Stockholms län. Det grundläggande problemet är att landstinget har ett ersättningssystem
som premierar en hög produktion, snarare än en behovsstyrd vård. Den bilden bekräftas också av att antalet besök per listad patient ökar. Så länge primärvården bygger på ett ersättningssystem som i sin utformning bidrar till en ökad vårdkonsumtion
kommer kostnadsökningstakten att öka och detta problem kvarstå. Det finns skäl att
vara oroad över den kostnadsökande trend som delårsrapporten visar på vad gäller
primärvården.
Stockholms län växer snabbare än prognosticerat. Resandet med SL ökar därför men
samtidigt vinner inte kollektivtrafiken några betydande marknadsandelar från bilismen. Behovet av utbyggnader är därför fortsatt stort. därtill finns stora reinvesteringsbehov i befintliga anläggningar. Senareläggs dessa riskerar de att påverka punktligheten i trafiken negativt. Mot denna bakgrund är det alarmerande att upparbetningsgraden för investeringsbudgeten ligger så lågt och att prognosen för helåret inte
ser bättre ut. Ambitionerna behöver vara mycket högre.
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Det låga ränteläget och det gynnsamma utfallet av tvisten med Handelsbanken har
påverkat prognosen för Trafikverksamheten positivt. Med vetskap om tidigare års
underskott, revisorernas kritik, icke uppnådda mål om reseandelar samt svikande
intäkter vad gäller enstaka resor så finns dock alla skäl att fortsätta ställa höga krav
på förbättrad kontroll och styrning.
Arbetet med att åtgärda revisorernas rekommendationer rörande Trafiknämnden och
SL går framåt, men alla rekommendationer bedöms dessvärre inte vara åtgärdade vid
året slut. Att den styrande majoriteten i Trafiknämnden även efter revisorernas kritik
har drivit genom beslut på bristfälliga underlag är ett tecken på att de inte tagit kritiken på allvar. Det gör att det finns all anledning för landstingsstyrelsen att prioritera
sitt uppsiktsansvar och vid behov ställa krav på fler åtgärder.

