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Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att

godkänna yttrande över landstingsrevisorernas årsrapport 2017 för
landstingsstyrelsen utan den politiska kappan samt

att

anföra följande

Rapporten innehåller totalt 113 rekommendationer, varav 18 nya, vilket är avsevärt fler än
förra året. Landstingsrevisorerna bedömer landstingets ekonomiska resultat som
tillfredställande och det verksamhetsmässiga resultatet som inte helt tillfredsställande.
Dessutom anses inte heller samordning, styrning och kontroll över landstingets verksamheter
vara helt tillräcklig
I tjänstemannautlåtandet framgår det tydligt att endast en bråkdel av de rekommendationer
landstingsrevisorerna givit från 2010 till nu har blivit åtgärdade. Något som vi i Vänsterpartiet
ser som anmärkningsvärt. Revisorerna ser dessutom en anledning till oro gällande ekonomin i
landstinget då flera investeringar resulterar i högre löpande utgifter.
Revisionen ger skarp kritik till landstingsstyrelsen gällande bristande uppsikt och information
då man inte fört vidare information till landstingsfullmäktige när investeringsobjekt
överskridit budget. Då informationen inte nått fullmäktige i tid har inte heller möjligheten att
ta nya genomförandebeslut alternativt omprioritera objektens genomföranden varit möjlig.
Revisionen tar upp tydliga exempel såsom byggprojekten på S:t Görans sjukhus och
Södersjukhuset som blev hela 800 miljoner kronor samt 300 miljoner kronor dyrare än
budgeterat. Med dessa exempel och med information som dessutom inte meddelats
landstingsfullmäktige är det kanske inte så konstigt att notan för Nya Karolinska sjukhuset har
fått skena iväg så katastrofalt under det borgerliga styret. Detsamma gäller för investeringar
inom trafiken.
Alliansen skriver i den politiska kappan att de inte håller med om revisorernas bedömning om
att verksamhetsmässiga resultatet skulle vara otillfredsställande som revisorerna beskriver.
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De beskriver istället att landstinget har en av landets kortaste vårdköer och nöjda resenärer i
kollektivtrafiken. Samtidigt konstaterar vi att inom sjukvården är bemanningen ett gigantiskt
problem. Enligt vårdplatsrapporten den 29 augusti så var då hela 718 vårdplatser stängda. Det
kan inte beskrivas annat än som ett misslyckande.
I vårt budgetförslag 2018 lade vi därför in en miljard kronor enbart för att satsa på personalen,
den så kallade ”Personalmiljarden”. Denna miljard ska finansiera kompetensutveckling,
löneutveckling och personalförstärkning inom vårdyrkena – vilket in i sin tur gör att vi kan
öppna de stängda vårdplatser som Stockholmarna så väl behöver.
Revisorerna ger även rekommendationer inom temat miljö, och där gläds vi åt att man i
tjänstemannaskrivelsen uppger att förvaltningens ambition är att tydliggöra nämndernas
ansvar för att ställa och följa upp relevanta miljökrav på leverantörer. Så det är glädjande att
man avser att arbeta vidare för att bejaka miljökraven.

