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Revisionsberättelser och granskningsrapporter för landstingsstyrelsen, övriga nämnder,
bolag m.m. och för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtäljes verksamhet
år 2018 samt ansvarsprövning (förslag 2019:36)
Vänsterpartiet föreslår regionfullmäktige besluta
Att inte bevilja ansvarsfrihet för landstingsstyrelsen och styrelsen för Karolinska sjukhuset.
Att bevilja ansvarsfrihet för övriga nämnder och styrelser i revisorsgrupperna I – III samt för
förbundsdirektionen för Kommunalförbundet sjukvård och Omsorg i Norrtälje för
verksamheten 2018
Att uppdra åt regionens ombud att vid respektive bolagsstämma rösta för att styrelsen och
verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet.
Revisionens granskning av nämnder och styrelser 2018 visar att flertalet verksamheter i
huvudsak har bedrivits enligt fullmäktiges mål och uppdrag. Fullmäktiges mål om en ekonomi
i balans har uppnåtts i sin helhet. Av fullmäktiges sex övergripande mål bedömer revisionen
att flera är svåra att mäta och därmed att bedöma eftersom valda delmål och indikatorer inte
ger en helhetsbild.
Revisorerna bedömer att det ekonomiska resultatet för landstingsstyrelsen är tillfredsställande,
däremot så bedömer de att det verksamhetsmässiga resultatet inte är helt tillfredsställande.
Revisorerna bedömer att akutsjukhusens ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat inte
alls är tillfredsställande. Särskilt Karolinska universitetssjukhuset, där Nya Karolinska Solna
ingår, bedöms behöva arbeta hårt för att nå budget och de verksamhetsmässiga målen.
Revisorerna bedömer att det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet inom flera
verksamheter inte är helt tillfredsställande. Styrelserna har inte uppnått fullmäktiges mål om
en ekonomi i balans. Men allvarligast är att Karolinska universitetssjukhusets resultat är,
enligt revisorerna, otillfredsställande och de behöver vidta strukturella
effektiviseringsåtgärder som ger varaktiga effekter.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Revisionen ser allvarligt på att landstingsstyrelsen i den övergripande styrningen inte lyckats
minska de kommande årens investeringsutgifter i enlighet med fullmäktiges uppdrag.
Revisionen bedömer att landstingsstyrelsens övergripande styrning inte säkerställt kontrollen i
investeringar i vårdbyggnader och kollektivtrafik. Landstingsstyrelsen har inte heller lyckats
dämpa kostnadsutvecklingstakten enligt fullmäktiges intentioner. Det innebär att den goda
ekonomiska hushållningen på sikt inte är säkerställd.
Revisionen bedömer att ägarstyrningen behöver utvecklas för att bland annat ansvar och roller
ska bli tydligare. Till exempel är det väsentligt att landstingsstyrelsen inom ramen för sitt
övergripande ekonomiska ansvar tydliggör hur en begäran om tillskott från en nämnd eller
styrelse ska hanteras för att det inte ska uppstå otydligheter mellan berörd nämnd/styrelse och
landstingsstyrelsens förvaltning respektive hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Ägarstyrningen
behöver också stärkas och förtydligas på den politiska nivån genom att regionstyrelsen och
Landstingshusets i Stockholm AB tar ett aktivt ansvar för styrningen och uppföljningen av
regionens bolag och nämnder.
Vidare konstaterar revisionen att det inte finns något politiskt organ som har ansvar för
framtidens hälso- och sjukvård (FHS). Det måste självklart finnas en politisk instans som tar
ansvar för regionens strukturering av hälso- och sjukvården! Revisionen menar att
regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden behöver ta ett aktivt ansvar för FHS.
Revisionen vill även se en tydligare ansvarsfördelning mellan regionstyrelsen och hälso- och
sjukvårdsnämnden. Hälso- och sjukvårdsnämnden behöver förutom att förbättra den interna
styrningen och kontrollen och stärka arbetet med FHS även ska rutiner för uppföljning av
informationssäkerhet gentemot privata vårdgivare.
Även SLSO behöver stärka sin ekonomi- och verksamhetsstyrning och åtgärda brister i
informationssäkerhet och hantering av upphandlingar över gränsen för direktupphandling.
Revisionen har återkommande sett brister i trafiknämndens arbetssätt och interna kontroll. Det
finns behov av att stärka kontrollen och styrningen över den långsiktiga ekonomiska
utvecklingen. Trafiknämnden behöver säkerställa en helhetsbild av tillkommande
investeringsbehov och efterfråga underlag för bedömningar av de samlade ekonomiska
konsekvenserna ur ett längre tidsperspektiv. Detta behöver sedan trafiknämnden
kommunicera med regionstyrelsen och regionfullmäktige.
Sammantaget visar genomgången av revisionsberättelserna att en rad åtgärder behövs för att
komma tillrätta med brister som nu finns. Det är brister som Vänsterpartiet pekat på i olika
sammanhang och som kunnat åtgärdas om våra förslag i budget bifallits.
Vänsterpartiet i Region Stockholm bekräftar och stödjer revisorernas bedömningar om kritik
över Regions Stockholms styrning och ledning. Vi menar att det ytterst är en politisk fråga att
politiken måste ge förutsättningar för regionens verksamheter att hålla budget och utföra den
verksamhet som de åläggs.
Vänsterpartiets slutsats blir, efter vi följt samtliga verksamheter under det gångna året och
tagit del av revisionsberättelserna, att bristerna är så allvarliga att ansvarsfrihet ej bör beviljas
för landstingsstyrelsen och för styrelsen av Karolinska sjukhuset.

