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Årsredovisning år 2011 för Stockholms läns landsting
Landstingets ekonomi är fortfarande relativt stark på koncernnivå. Däremot
redovisar flera verksamheter resultat som väcker oro. Särskilt gäller detta
trafikverksamheten som presenterar ett kraftigt negativt resultat, trots den
stora höjningen av biljettpriset som genomfördes i september. Majoritetens
strategi att i ökande grad finansiera trafiken med höjda avgifter har därmed
visat sig fungera dåligt.
Samtidigt som trafikens kostnader ökar, fortsätter kvaliteten att försämras.
Detta innebär att resenärerna i allt lägre grad får den kvalitet de betalar för.
Flera av trafikslagen presenterar försämrad punktlighet och tillförlitlighetsmålet ”Kunder i tid” nåddes inte under året. Kundnöjdheten har också
fortsatt att sjunka och är nu nere på 73 procent nöjda kunder, med en ökad
andel missnöjda. I pendeltågstrafiken är kundnöjdheten alarmerande låg
med endast 57 procent nöjda resenärer. Detta måste ses som ett
underkännande av den borgerliga majoritetens trafikpolitik.
Hälso- och sjukvårdens bokslut är positivt, vilket bland annat beror på att
avtalen med vårdgivarna för 2011 innehöll generellt lägre uppräkningar av
ersättningar än de flesta tidigare år. Samtidigt är behoven framförallt vid
våra akutsjukhus ganska prekär. Arbetsmiljöverket hotar med viten,
Danderyd har under kniven varit tvungna att åtgärda påtalade brister av
Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen, akutmottagningarna går på knäna
med allt vad det innebär av risktaganden för patientsäkerheten.
Vi ser framförallt fortsatt stora problem med målen en jämlik och jämställd
vård. Enligt SKL:s enkät till patienter över hela landet är det i Stockholms
län främst vårdcentraler i välbärgade områden som får höga betyg. Det
stämmer till eftertanke och bör undersökas närmare. Stockholms primärvård
präglas idag av brist på styrning. Självklart behöver vi ha de bästa
vårdcentralerna även i vårdtunga och utsatta områden.
Sammantaget präglas läget inom akutsjukvården av en snålhet som riskerar
att bedra visheten. Inte minst vad gäller personalrekrytering. Stockholm har
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redan idag enligt Socialstyrelsens statistik landets lägsta tillgång till
yrkesverksamma sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor i förhållande
till folkmängden. Borgarnas svar på detta är att säkerställa antalet
utbildningsplatser för specialistutbildningar inom bristområden, men vad
som egentligen behövs är en generell satsning för att göra det mer lönsamt
för sjuksköterskor att utbilda sig.
Årsredovisningen konstaterar en positiv utveckling för TioHundra AB och
att allt fler innevånare är nöjda med verksamheten. Resultaten enligt
Vårdbarometern är något högre för Norrtälje än resten av länet. Detta visar
hur viktigt det är slå vakt om TioHundra-arbetet. Nu har även Nynäshamn
anmält intresse för denna modell, ett intresse vi tycker ska behandlas
positivt utifrån de resultat som årsredovisningen pekar på.
Patientnämnden beskriver en stadigt ökande mängd ärenden av allvarlig art.
Ärenden gällande ortopedin har ökat med 12 procent och klagomålen inom
primärvården med 16 procent. Detta behöver vi få särskilt utrett.
Landstinget valde att för 2011 budgetera en inkomst på 200 miljoner kronor
för kömiljarden, trots att det var en mycket osäker inkomst som de flesta
seriösa bedömare dömde ut. Utfallet blev 67 miljoner. Det är bara ett
exempel på hur borgarna lovar runt men håller tunt.

