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Yttrande över Revisionsberättelse för landstingsstyrelsen
2001
Med anledning av Revisionsberättelsen för landstingsstyrelsen för 2001 föreslås
landstingsstyrelsen besluta
att upphäva tidigare beslut att föreslå landstingsfullmäktige godkänna Årsredovisningen 2001 (LS 0106-0353)
att återremittera Årsredovisningen 2001 i syfte att i årsredovisningen anvisa när
och hur balanskravet skall regleras i enlighet med 8 kap §§ 4-5 i kommunallagen
samt 4 kap 4§ i den kommunala redovisningslagen
att tillsätta en kriskommission över partigränserna i syfte att utarbeta förslag till
åtgärder på kort och lång sikt om hur de kraftiga ekonomiska obalanserna skall
åtgärdas
att avge följande yttrande över Revisionsberättelsen för landstingsstyrelsen för
2001:
Landstingsrevisorernas kritik över landstingsstyrelsens styrning, uppföljning och
kontroll av SLL:s verksamheter måste tas på yttersta allvar. Kritiken är sakligt väl
underbygd.
Det kan konstateras att kommunallagens krav om ”god ekonomisk hushållning”
och budgetbalans inte har efterlevts. Det är därför nödvändigt att omarbeta
Årsredovisningen 2001 så att en väg anvisas om hur de lagfästa skyldigheterna
härvidlag fortsättningsvis efterlevs.
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Landstingsstyrelsens politiska majoritet har under lång tid fört en helt ansvarslös
ekonomisk politik. Alla ekonomiska problem har medvetet skjutits på framtiden.
En grundläggande orsak är den politiska majoritetens medvetna underfinansiering
verksamheten. Under mandatperioden har utdebiteringen sänkts när den tvärtom
borde har höjts. Landstingets stora underskott för åren 1999, 2000 och 2001
visar att skattesänkningen i ingången av år 1999 var allt annat än sakligt
motiverad.
Revisorernas kritik av landstingsstyrelsens oförmåga avseende redovisning av
konkurrensutsättning samt styrning av vårdsektorn är i sig säg tillräckligt allvarliga
för att rikta anmärkning mot landstingsstyrelsens ledamöter. Dessutom har
gällande lagstiftning inte efterlevts, vilket självfallet ensamt är grund för
anmärkning.
I samband med budgetbeslutet i juni år 2000 ställdes krav om tillsättandet av en
kriskommission för utarbetandet av förslag till hur de ekonomiska obalanserna
skulle kunna regleras och de lagfästa skyldigheterna om balans efterlevas. Utgångspunkterna för en sådan kommission har angetts vara skattehöjning,
förbättrad koncernstyrning och tillsvidare stopp för mer konkurrensutsättning i
sjukvården.
Slutligen erinras om att ledamöter i landstingsstyrelsen från socialdemokraterna
och Vänsterpartiet anfört reservationer mot landstingsstyrelsens beslut avseende
förslag till budget för åren 2000, 2001 och 2002. Miljöpartiets ersättare i
landstingsstyrelsen har till protokollet anfört motsvarande synpunkter som
ledamöterna från socialdemokraterna och Vänsterpartiet.
Därtill har reservationer och ersättaryttranden lämnats av partiernas ledamöter
och ersättare i samband med landstingsstyrelsens beredning av Årsredovisningen
1999, 2000 och 2001. Även avseende landstingsstyrelsens beredning av
Delårsbokslut åren 2000 och 2001 föreligger reservationer och särskilda
uttalanden, på grund av styrelsemajoritetens ekonomiska hantering och brist på
styrning av verksamheterna samt underlåtenhet att vidta åtgärder för att återställa
det egna kapitalet i enlighet med gällande lagstiftning.

