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Landstingsstyrelsens förslag till beslut
___________________________________________________________________________

Årsredovisning år 2006 för Stockholms läns landsting och
bolag
Föredragande landstingsråd: Chris Heister

Ärendet
Härmed överlämnas årsredovisning år 2006 för Stockholms läns landsting
med bolag för landstingsfullmäktiges behandling av landstingets samlade
årsredovisning och beslut om disposition av årets resultat.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

att godkänna den framlagda informationen i årsberättelse för landstingskoncernen för år 2006 som framgår av bilaga 1:1
att fastställa den framlagda årsredovisningen för landstingskoncernen för år
2006 som framgår av bilaga 1:2
att disponera resultatenheternas resultat enligt bilaga 2:1
att fastställa tillskott till AB Storstockholms Lokaltrafik för 2006 års
verksamhet till 4 587 700 000 kronor
att uppdra åt landstingets ombud vid AB Storstockholms Lokaltrafiks
bolagsstämma under förutsättning av revisorernas tillstyrkande att rösta för

Bilagor
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande med bilagor:
2007-03-07
Årsberättelse 2006
Årsredovisning 2006
Förslag till resultatdispositioner år 2006 för resultatenheter, förvaltningar
Förteckning över resultatdispositioner inom koncernen Landstingshuset i
Stockholm AB
Underlag för vinstdisponering
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att de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna
fastställs med det tillskott som beslutas av landstingsfullmäktige
att besluta om att AB Storstockholms Lokaltrafiks (SL) förlust om
-954 643 359 kronor balanseras i ny räkning
att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för
2006 års verksamhet
att tillföra AB Storstockholms Lokaltrafik 954 643 359 kronor i villkorat
aktieägartillskott för återställande av eget kapital efter uppkommen förlust
att uppdra åt landstingets ombud vid Landstingshuset i Stockholm AB:s
bolagsstämma samt dess dotterbolag under förutsättning av revisorernas
tillstyrkande att rösta för
att godkänna de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna samt resultatdispositioner i enlighet med bilaga 2:2
att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för
2006 års verksamhet
att Landstingshuset i Stockholm AB enligt bilaga 2:3 skall lämna villkorade
aktieägartillskott om totalt 27 808 000 kronor till berörda bolag utgörande
högst 30% av vinsten för 2006 utöver fastställt avkastningskrav
att lämna ett villkorat aktieägartillskott till Landstingshuset i Stockholm AB
om totalt 27 808 000 kronor (för täckande av återbetalning av vinstmedel till
berörda bolag)
att uppdra till landstingsstyrelsen att i samband med Finansinspektionens
och SKL:s justering av diskonteringsränta och livslängdsantagande, inom
ramen för gjord reservering för pensionskostnader i 2006 års bokslut, tillföra
medel till landstingets bolag och förvaltningar i bolagsliknande former,
aktieägartillskott respektive kapitaltillskott motsvarande kostnadseffekten av
gjord förändring för verksamheten
att godkänna gjord reservering på 600 000 000 kronor för omställningskostnader
att åberopa skäl synnerliga skäl för att avstå från att reglera 2006 års
underskott med ett belopp uppgående till totalt 2 417 000 000 kronor.
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Landstingskoncernens resultat för år 2006 summerar till – 2 149 mkr. Detta
resultat inkluderar de skattehöjningar som gjordes 2003 och 2004 på totalt
1,95 kronor. För år 2006 innebär dessa skattehöjningar ett tillskott på
6 823 mkr. Resultatet för år 2006 skulle utan dessa skattehöjningar visa på
ett underskott nära 9 miljarder kronor. Innebörden av detta är att den förra
majoriteten i landstinget har låtit medborgarna finansiera bristen på struktur
och bristen på kraftfulla åtgärder att komma till rätta med problem i kärnverksamheten, dvs. sjukvården och kollektivtrafiken. Bokslutet för 2006
visar att vänstermajoriteten varken har lyckats att utveckla sjukvården,
trafiken eller hålla ordning på ekonomin.
Sjukvården har försämrats under de senaste åren, exempelvis har många
akutsjukvårdsplatser tagits bort. Nu ser vi resultatet med vårdkaos, som
skapar ovisshet i patientsäkerheten och försvårar personalens arbete på
vårdavdelningar och akutmottagningar.
Fyra förlorade år för kollektivtrafiken. Under de senaste åren har vänstermajoriteten rekordhöjt SL-taxan samtidigt som de minskat investeringarna
kraftigt. De har inte fokuserat på kärnuppgiften, vilket gjort att punktligheten
i SL-trafiken är rekorddålig. Det är ett stort svek mot alla resenärer. Effekten
är att SL förra året slog rekord i missnöjda resenärer. Värst var pendeltågen,
där 3 av 4 resenärer var missnöjda med tidhållningen.
Den förra majoriteten framlade i samband med delårsbokslutet för 2006 en
prognos som pekade på ett överskott för landstinget uppgående till 1 248 mkr.
Prognosen försämrades sedan successivt under året. Den nya majoriteten
inledde vid tillträdet omedelbart grundliga analyser av den ekonomiska
situationen för hela landstinget. Dessa analyser har visat på kostnader som helt
eller delvis inte tidigare redovisats i 2006 års resultat och som enligt god
redovisningssed bör beaktas i årsbokslutet 2006.
Nedan redogörs för huvudparten av dessa kostnader.
Pensionskostnaderna påverkas av den översyn som Sveriges kommuner och
landsting (SKL) gör av beräkningsmodellen avseende pensionsskuld. SKL:s
översyn har lett till att den rekommenderade diskonteringsräntan sänkts med
en procentenhet för landstingets förvaltningsorganisation och för landstingets bolag. Vidare har beräkningen av pensionsskulden påverkats av
förändrade antaganden om livslängden. För landstingskoncernen innebär
förändringarna i diskonteringsränta och livslängdsantagande att pensionsskulden ökat med 1 382 mkr, vilket påverkar 2006 års resultat med en
motsvarande kostnad. Vidare har det nya pensionsavtalet KAP KL inneburit
minskade pensionskostnader med 314 mkr. Då resultateffekten är av
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engångskaraktär och inte återspeglar en verklig kostnadsreduktion för år
2006 har effekten fördelats över åren 2006-2007 för att möta de tillkommande kostnaderna som avtalet genererar under 2007.
Vid analys av SL:s räkenskaper inför årsbokslut 2006 har framkommit att
kapitalkostnader som härrör sig till avtal med SJ belastar SL:s resultat med
totalt 956 mkr till och med år 2010. Revisorernas analys visar att dessa
kostnader ska bokföras i sin helhet i SL:s bokslut 2006 och inte löpa som en
årlig kostnad i räkenskaperna.
Landstingsstyrelsen kan konstatera att under perioden 2002-2006 har landstingets verksamheter inte styrs på ett ändamålsenligt sätt. Året 2006 har
präglats av köer och låg tillgänglighet i sjukvården och inställda pendeltåg i
kollektivtrafiken. Kärnverksamheterna har inte prioriterats, medan
administrationen har vuxit kraftigt. Prioriteringar på det som är viktigt och
centralt i landstinget har inte skett. För att skapa förutsättningar för att öka
tillgängligheten i vården, ha hög tillförlitlighet i kollektivtrafiken och samtidigt ordning på ekonomin måste kraftfulla åtgärder vidtas. Landstingsstyrelsen har i detta syfte beslutat om att påbörja ett omställningsarbete
avseende samtliga verksamheter. Varje verksamhet har analyserat sin
organisation och gjort noggranna åtgärdsförslag för att ställa om verksamheten till att bli en effektiv och modern verksamhet som har fokus på
kärnverksamheterna och som minimerar administrationen till att avse
nödvändiga stödfunktioner. För att stödja verksamheterna i detta viktiga
arbete har centralt avsatts 600 mkr.
Att i 2006 års bokslut hantera dessa kostnader är inte bara i enlighet med
god redovisningssed - det har också varit nödvändigt för att hantera den
ekonomiska situation som uppkommit i många av landstingets verksamheter
under de gångna åren. Det är nödvändigt att hantera dessa kostnader 2006
för att återställa landstingets verksamheter till dess huvudsakliga uppgifter.
Landstinget åberopar därför synnerliga skäl för att avstå från att reglera 2006
års underskott med ett belopp uppgående till totalt 2 417 mkr.
Som motiv till Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige att
besluta om att åberopa synnerliga skäl åberopas beloppens storlek,
korrigeringar av felaktigheter avseende pensionsberäkningar som inte är
hänförliga till verksamhetsåret samt de extraordinära kostnader som är
kopplade till att Stockholms läns landsting fokuserar på sina primära
uppgifter.
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Behandling i landstingsstyrelsen
Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 8 mars 2007.
Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 20 mars 2007.

Vid behandlingen i landstingsstyrelsen yrkades bifall dels till landstingsrådsberedningens förslag, dels till s-, v- och mp-ledamöternas förslag.

Landstingsstyrelsens beslut fattades utan omröstning.

S-, v- och mp-ledamöterna reserverade sig:
”Socialdemokraterna, Vänsterparitet och Miljöpartiet föreslår
landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta
att i 2006 års bokslut kostnadsföra engångskostnader för nya ränteantaganden vid pensionsskuldsberäkningar med 777 miljoner kronor samt att
därmed pröva frågan om förändrade livslängdsantaganden när erforderliga
myndighetsbeslut föreligger
att avslå den förtida kostnadsföringen av avtalet mellan AB SL och Statens
Järnvägar i bokslut för 2006 och istället fortsätta den årliga periodiseringen
med 239 miljoner konor per år 2007-2010
att avslå den förtida kostnadsföringen av återstående belopp avseende
regleringen av ÄDEL-pensioner med Stockholms stad
att avslå reserveringen om 600 miljoner kronor för omställningskostnader
att fastställa slutligt årsresultat för landstingskoncernen till 247 miljoner
kronor
att uppdra till landstingsstyrelsen att justera årsredovisning och årsberättelse
i enlighet med ovanstående förändringar av de jämförelsestörande posterna
av engångsnatur jämfört med upprättat förslag från landstingstyrelsen
att i övrigt godkänna den framlagda informationen i årsberättelsen
att i övrigt fastställa den framlagda årsredovisningen för landstingskoncernen för år 2006
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att disponera resultatenheternas resultat enligt bilaga
att fastställa tillskott till AB Storstockholms Lokaltrafik för 2006 års
verksamhet till 4 587 700 000 kronor
att uppdra åt landstingets ombud vid AB Storstockholms Lokaltrafiks
bolagsstämma under förutsättning av revisorernas tillstyrkande att rösta för
att de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna
fastställs med det tillskott som beslutas av landstingsfullmäktige
att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för
2006 års verksamhet
att uppdra åt landstingets ombud vid Landstingshuset i Stockholm AB:s
bolagsstämma samt dess dotterbolag under förutsättning av revisorernas
tillstyrkande att rösta för
att godkänna de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna samt resultatdispositioner i enlighet med bilaga
att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för
2006 års verksamhet
att Landstingshuset i Stockholm AB enligt bilaga skall lämna villkorade
aktieägartillskott om totalt 27 808 000 kronor till berörda bolag utgörande
högst 30 procent av vinsten för 2006 utöver fastställt avkastningskrav
att lämna ett villkorat aktieägartillskott till Landstingshuset i Stockholm AB
om totalt 27 808 000 kronor (för täckande av återbetalning av vinstmedel till
berörda bolag).

Landstingets verksamheter har gått med ett ekonomiskt överskott tre år i rad.
Det är historiskt. Det sker i verksamheter som ständigt utvecklas och går
framåt, där ny teknik och nya metoder ständigt prövas.
När trängselskatteförsöket startade i januari stod både SL och våra
entreprenörer väl rustade. Ett befarat trafikkaos blev istället genom en
historiskt omfattande tilläggstrafik för många en positiv upplevelse och ett
bevis för att landstinget kunde erbjuda medborgarna de tjänster de behövde.
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När medborgarna ställt krav på förbättrad tillgänglighet i närsjukvården har
vi kunnat svara upp. Andelen medborgare som är nöjda med tillgängligheten
inom närsjukvården har ökat från 47 procent 2001 till 68 procent 2006. Vi
vet att det här är viktigt för medborgarna, och det finns mer att göra. Men
bedriften att öka tillgängligheten har skett under år då landstinget gått
igenom en tuff ekonomisk sanering, det ökar värdet.
Miljöfrågorna i bred mening prioriterades under hela mandatperioden.
Under 2006 antogs det nya miljöprogrammet steg 5 och arbetet påbörjades
med åtgärdsprogrammet ’De tio viktigaste miljöåtgärderna för att förbättra
hälsan hos befolkningen i Stockholms län’. Beslutet att Stockholms läns
landsting ska vara fosilbränslefritt 2021 var en milstolpe i klimatarbetet och
både SL och WÅAB arbetade aktivt med att öka användningen av förnybara
drivmedel för att minska utsläppen av klimatpåverkande avgaser.
Den nationella vårdgarantin infördes november 2005 och har fungerat väl
under året. För att klara av att möta kraven från garantin har ett stort antal
extrabeställningar och särskilda satsningar gjorts. Det har funnits
ekonomiskt utrymme för att kunna lösa upp de värsta flaskhalsarna i vården.
Också på detta område har landstingets personal gjort en stor bedrift.
Antalet anställda i landstinget har ökat under året och det finns nu betydligt
fler händer i vården än 2002. Ett särskilt glädjeämne är att hälsan hos våra
anställda har blivit mycket bättre. På fyra år har antalet sjukdagar bland våra
anställda minskat med 5,2 dagar per anställd. Det är över förväntan, men
takten har sjunkit det senaste året och det är viktigt att hålla ögonen på.
Medborgarna är våra uppdragsgivare och hur de ser på vården och
kollektivtrafiken är ett av de bästa sätten att mäta hur väl vi lyckats.
Vårdbarrometern visar att förtroendet för sjukvården ökar ganska kraftigt från ett förtroende på 59 procent 2005 till 62 procent 2006. Störst förtroende
har medborgarna för sjukhusvården där förtroendesiffran ligger på 71
procent.
Förtroendet för kollektivtrafiken har ökat under flera år. Under början av
trängselavgiftsförsöket sjönk andelen nöjda resenärer i början. Det berodde
säkert på den ökade belastningen. Andelen nöjda resenärer ökade sedan igen
under hösten till 2005 års nivå. Pendeltågstrafiken är det stora problemet och
det är en viktig utmaning för landstinget att bidra till att den fungerar som
den ska.
Landstingets bokslut för 2006 uppvisar ett positivt driftsresultat där årets
intäkter kraftigt överstiger kostnaderna. Överskottet uppgår till 1 186 miljoner kronor, exklusive jämförelsestörande poster.
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Nya antaganden kring pensionssystemet gör att Sveriges samtliga arbetsgivare kommer att få justera upp sina antaganden om kostnaderna för
framtidens pensioner. Det handlar om förändrad diskontringsränta och om
nya antaganden om livslängden. De senare bör dock ej kostnadsföras i
bokslutet för 2006. Finansinspektionen har ännu inte fastställt några nya
riktlinjer för livslängdsantaganden, varför kostnadsföring nu av ett osäkert
belopp är klart olämpligt. Förmodade engångskostnader vars omfattning inte
är kända bör inte belasta resultatet för 2006.
En annan engångskostnad som bokförs redan 2006 är ett avtal mellan SL
och Statens järnvägar för åren 2007 till 2010 på 956 miljoner kronor.
Kostnaden är driftsnära och borde även fortsättningsvis belasta boksluten för
respektive år 2007-2010.
Ytterligare en engångskostnad består av 600 miljoner kronor och som av den
borgerliga majoriteten avsätts för att friställa personal. Förslaget att
kostnadsföra dessa omstruktureringskostnader på 2006 års bokslut bör inte
göras – av flera skäl.
Dels är det angivna syftet olämpligt. Det är dålig politik att betala människor
för att gå från aktivt arbete till passiva åtgärder i form av avtalspensioner och
avgångsvederlag och ett upprörande slöseri med både människor och skattepengar. Man undrar om det är detta som den borgerliga alliansen kallar
arbetslinje och jobbpolitik.
Dels bör de centrala omstruktureringskostnaderna belasta resultatet om och
när kostnaderna uppstår. Det är i dagsläget omöjligt att specificera omstruktureringskostnaderna, varför de ej under några omständigheter kan
kostnadsföras i bokslut för 2006.
Vidare bör kostnadsföringen på 2006 av återstående belopp, 240 miljoner
kronor, avseende regleringen av ÄDEL-pensioner med Stockhom stad inte
göras. Redovisningen av regleringen bör även fortsättningsvis ske utifrån
den 30-årsperiod som hittills varit fallet.”

Ärendet och dess beredning
Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 7 mars 2007 (bilaga)
föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige att fastställa den
framlagda årsredovisningen för landstingskoncernen 2006.

Stockholms läns landsting
Landstingsstyrelsens förvaltning

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2007-03-07
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Landstingsstyrelsen

Årsredovisning år 2006 för Stockholms läns landsting och bolag
ÄRENDET
Härmed överlämnas årsredovisning år 2006 för Stockholms läns landsting med bolag
för landstingsfullmäktiges behandling av landstingets samlade årsredovisning och
beslut om disposition av årets resultat.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsstyrelsen beslutar föreslå landstingsfullmäktige besluta

att

godkänna den framlagda informationen i årsberättelse för landstingskoncernen för år 2006, som framgår av bilaga 1:1

att

fastställa den framlagda årsredovisningen för landstingskoncernen
för år 2006, som framgår av bilaga 1:2

att

resultatenheternas resultat disponeras i enlighet med bilaga 2:1

att

fastställa tillskott till AB Storstockholms Lokaltrafik för 2006 års
verksamhet till 4 587 700 000 kr

att

uppdra åt landstingets ombud vid AB Storstockholms Lokaltrafiks
bolagsstämma under förutsättning av revisorernas tillstyrkande att
rösta för
att
de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna
fastställs med det tillskott som beslutas av landstingsfullmäktige
att
besluta om att AB Storstockholms Lokaltrafiks (SL) förlust
om -954 643 359 kr balanseras i ny räkning
att
styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet
för 2006 års verksamhet

att

tillföra AB Storstockholms Lokaltrafik 954 643 359 kr i villkorat aktieägartillskott för återställande av eget kapital efter uppkommen förlust.

Stockholms läns landsting
Landstingsstyrelsens förvaltning

TJÄNSTEUTLÅTANDE
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2007-03-07

att

uppdra åt landstingets ombud vid Landstingshuset i Stockholm AB:s
bolagsstämma samt dess dotterbolag under förutsättning av revisorernas tillstyrkande att rösta för
att
de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna
samt resultatdispositioner i enlighet med bilaga 2:2 godkännes
att
styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet
för 2006 års verksamhet

att

Landstingshuset i Stockholm AB enligt bilaga 2:3 skall lämna villkorade aktieägartillskott om totalt 27 808 000 kr till berörda bolag utgörande högst 30% av vinsten för 2006 utöver fastställt avkastningskrav.

att

lämna ett villkorat aktieägartillskott till Landstingshuset i Stockholm
AB om totalt 27 808 000 kr (för täckande av återbetalning av vinstmedel till berörda bolag).

att

uppdra till landstingsstyrelsen att i samband med Finansinspektionens
och SKL:s justering av diskonteringsränta och livslängdsantagande,
inom ramen för gjord reservering för pensionskostnader i 2006 års
bokslut, tillföra medel till landstingets bolag och förvaltningar i bolagsliknande former, aktieägartillskott respektive kapitaltillskott motsvarande kostnadseffekten av gjord förändring för verksamheten

att

godkänna gjord reservering på 600 mkr för omställningskostnader.

Göran Stiernstedt
Landstingsdirektör

Bilagor:
Bilaga 1:1 Årsberättelse 2006, Stockholms läns landsting
Bilaga 1:2 Årsredovisning 2006, Stockholms läns landsting
Bilaga 2:1 Förslag till resultatdispositioner år 2006 för resultatenheter, förvaltningar
Bilaga 2:2 Förteckning över resultatdispositioner inom koncernen Landstingshuset i
Stockholm AB
Bilaga 2:3 Underlag för vinstdisponering

Bilaga 1:1
1 (21)
Årsberättelse 2006
Informationsdelen

Innehåll:
1

Året som gått (inkl landstingskoncernen i siffror)

6

Till länsinvånarnas tjänst (kapitlet kommer i tryckt version inkludera
”statements” från avgående och tillträdande finanslandstingsråd).

9

Från förebyggande rådgivning till akuta operationer

15

Brett utbud av resor till lands och till sjöss

19

Samverkan och planering för en attraktiv storstadsregion

20

Kultur som kommer hela länet tillgodo

••••••

Året som gått
Januari
Stockholmsförsöket med trängselskatt startar. SL står väl rustat för att ta emot fler
resenärer, bland annat genom ett kapacitetstillskott som motsvarade hela Malmös
kollektivtrafik. Även om försöket avslutas under sommaren består stora delar av den
utökade SL-trafiken året ut.
Färdtjänsten fördubblar trafikentreprenörernas miljöbonus för färdtjänstresor som
utförs med miljöbilar. Vid årets slut hade antalet miljöbilar hos taxiföretagen ökat
från 50 till 480 stycken.
Februari
En regional utvecklingsplan för cancervården antas. Planen föreslår bland annat
åtgärder för att säkerställa snabbt omhändertagande samt att alla cancerpatienter ska
få en särskild kontaktsjuksköterska.
Mars
Ett nytt miljöprogram för åren 2007-2011 antas. Det nya programmet Miljö Steg 5
innehåller två nya miljömålsområden, kemikalier samt produkter och material.
Webbplatsen www.vardguiden.se har för första gången över en halv miljon besök
under en månad. Antalet besök har fördubblats de senaste fyra åren.

1

Bilaga 1:1
2 (21)
En ny närakut invigs i Södertälje.
April
Landstinget inleder förhandlingar med Karolinska Institutet om att tillsammans
bilda Karolinska School of Public Health – Karolinska folkhälsoakademin. Målet är
att skapa en sammanhållen organisation för forskning, utveckling och utbildning
kring folkhälsa och förebyggande hälsovård.
Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge öppnar Sexualmedicinskt Centrum där
specialistkunskap från somatik och psykiatri förs samman.
Maj
Landstinget ansöker om medlemskap i organisationen Klimatkommunerna, ett
nätverk som aktivt arbetar för att minska utsläppen av växthusgaser.
Ett förslag till samordning av Sveriges samtliga IT-system i vården presenteras.
Förslaget har tagits fram av en nationell arbetsgrupp med representanter för sex
landsting, däribland Stockholms läns landsting.
En ny närakut invigs i Skärholmen.
Juni
En uppdaterad krishanteringsplan antas av landstingsfullmäktige. Den nya planen
bygger bland annat på erfarenheter från tsunamikatastrofen, orkanen Gudrun samt
olika terroristattentat i Europa.
Fullmäktige godkänner genomförandeavtalet för Citybanan. Enligt avtalet med
Banverket och Stockholms stad ska Stockholm läns landsting vara medfinansiär för
två underjordiska tågstationer.
Två nya närakuter, Farsta och Rosenlund på Södermalm, invigs.
Juli
Uppblossande krig i Libanon gör att landstinget förstärker sjukvårdsberedskapen på
Arlanda för att kunna ta emot människor i behov av vård.
Den årliga rapporten om barnhälsovården i länet visar bland annat att övervikt och
fetma är ett växande problem, som nu förekommer redan i fyraårsåldern.
Trängselskatteförsöket avslutas den 31 juli.
Augusti
Arkitekttävlingen för sjukhuset Nya Karolinska Solna avslutas och ett vinnande
förslag utses. Det nya universitetssjukhuset kommer att skapa förutsättningar för en
högre grad av integration mellan Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska
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Institutet. Genom att samla högspecialiserad vård och resursintensiv forskning ökar
möjligheterna för internationellt konkurrenskraftig forskning och sjukvård.
Vårdbehovet under året är större än vad landstinget förutsett. Fullmäktige beslutar
därför att tillföra akutsjukhusen ett extra tillskott på sammanlagt 181 miljoner kronor
för att säkerställa bibehållen tillgänglighet och kvalitet i vården.
Efter kritik mot alltför långa väntetider ökar Karolinska Universitetssjukhuset antalet
hjärtoperationer under resten av året. Patienter som står i kö ges också möjlighet att
bli opererade vid sjukhus i andra län.
September
Landstingsvalet leder till majoritetsskifte. Alliansen (m, fp, kd och c) får 86 av
fullmäktiges 149 platser. Åtta landstingsråd med ansvar för finans, sjukvård och
trafik inrättas. Valdeltagandet i landstingsvalet är 79,1 procent – 1,5 procent högre än
vid valet 2002.
Oktober
Beslutet att bygga Citybanan ifrågasätts i en debattartikel i DN, undertecknad av
Alliansens fyra partiledare. I en utredning – som presenteras i december – föreslås
emellertid att projektet genomförs som planerat, men med finansiering från fler
intressenter i Mälardalen.
För att på sikt minska driftstörningarna i tågtrafiken godkänner
landstingsfullmäktige ett avtal med Banverket om att bygga ut Nynäsbanan.
November
Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, arrangerar Psykiatrins vecka med
föreläsningar, frågestunder, samtal och utställningar inom olika aktuella områden.
Temaveckan har till syfte att sprida kunskap om hur psykiatrin arbetar och hur
psykatrivården utvecklas i länet.
Landstingets fastighetsförvaltare Locum presenterar en inventering av vilka
miljöstörande ämnen som finns i marken i landstingets fastigheter. Inventeringen
konstaterar att majoriteten av föroreningarna kan tas bort med enkla metoder.
December
Fullmäktige beslutar om budgeten för 2007. Budgeten visar ett överskott på 513
miljoner kronor och innehåller bland annat satsningar för ökat patientinflytande,
mångfald i vården och förändringar av SL-taxan.
Beslut om ny politisk organisation. Bland annat skapas en mer självständig Hälsooch sjukvårdsnämnd med egen politisk styrelse.
En patientsäkerhetskommitté inrättas som ska stödja arbetet med att öka
patientsäkerheten i vården.
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Landstinget med dess förvaltningar och styrelser arbetar under hela 2006 med att
anpassa sig till EU:s nya arbetstidsregler som bland annat kommer att påverka
vårdpersonalen. De nya reglerna träder i kraft 2007.
(Faktaavsnitt, inkl tre tårtdiagram):
Landstingskoncernen 2006
Intäkter: 59 miljarder kronor (2005: 55 miljarder kronor). Huvuddelen av intäkterna,
78 procent (82 procent) är skatteintäkter – inklusive generella statsbidrag och
utjämning. 9 procent (10 procent) är intäkter från patient- och trafikantavgifter. 9
procent (8 procent ) övriga intäkter.
Kostnader: 61 miljarder kronor (2005: 53 miljarder kronor), därav jämförelsestörande
poster 3 miljarder kronor. Huvuddelen av kostnaderna, 34 procent (36 procent) är
personalkostnader. 17 procent (19 procent) är kostnader för köpt hälso- och sjukvård
(t ex lab och röntgen). 13 procent (14 procent) är kostnader för köpt trafik. 8 procent
(9 procent) är läkemedelskostnader.
Resultat: -2 miljarder kronor (2005: 1 miljard kronor), därav jämförelsestörande
poster 3 miljarder kronor.
FÖRDELNING AV LANDSTINGETS (KONCERNENS) KOSTNADER 2006

Avskrivningar 4%

Övriga kostnader 24%

Personalkostnader
34%

Läkemedel 8%

Köpt trafik 13%

Köpt hälso- och sjukvård
m m 17%
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FÖRDELNING AV LANDSTINGETS (KONCERNENS) INTÄKTER 2006

Övriga intäkter
9%
Patient- och
trafikantavgifter
9%
Statsbidrag och övriga
bidrag
4%

Skatteintäkter, generella
statsbidrag
och utjämning
78%

Fördelning av landstingets (koncernens) kostnader 2006

Övrigt
6%

Trafik
23%

Hälso- och sjukvård
inkl tandvård
71%
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Kapitel: Stockholmsregionen/”Så fungerar landstinget”
Omfång i tryckt broschyr: 5 sidor
Kapitlet kommer – förutom brödtexten nedan – att innehålla länskarta, övergripande
organisationsskiss, fotogalleri med politiska ledningen samt ”statements” från avgående
resp tillträdande finanslandstingsråd.

Till länsinvånarnas tjänst
Landstinget är en gemensam nämnare i samtliga kommuner i Stockholms län – med
övergripande ansvar för vård, kollektivtrafik och regionplanering. Landstinget ger även stöd
och bidrag till kulturlivet i länet.
Tre huvuduppdrag
En viktig del i landstingets uppdrag är att få hela länet att fungera som en helhet.
Genom samarbete och planering – tillsammans med kommuner, myndigheter och
näringsliv – stärks regionens internationella konkurrenskraft.
Samarbete spelar också stor roll för att kunna genomföra landstingets tre
huvuduppdrag: hälso- och sjukvård inklusive tandvård, kollektivtrafik och
regionplanering. Forskning, utveckling och utbildning – som är en del av
sjukvårdsuppdraget – utförs i samarbete med statliga Karolinska Institutet. Förutom
de tre huvuduppdragen stödjer landstinget även kultur- och föreningslivet på
regional nivå.
(Bildtext):
I Stockholms län arbetar drygt 45 000 människor inom landstingets olika
förvaltningar och bolag, inklusive det nybildade kommunalförbundet TioHundra
AB.
Beställare och utförare
För att utföra vård- och trafikuppdragen effektivt och marknadsmässigt agerar
landstinget beställare och träffar avtal med olika utförare som sedan ansvarar för att
driva hela, eller delar av verksamheten. All verksamhet finansieras i huvudsak via
skatter och avgifter.
Landstingsuppdragen utförs i två olika former:
• I egen regi: exempel är Karolinska Universitetssjukhuset och de vårdcentraler
som drivs av landstinget. En del av verksamheterna drivs i bolagsform som
Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Locum AB.
• Via privata leverantörer/entreprenörer: exempel är Capio S:t Görans sjukhus och
trafikentreprenören Veolia (före detta Connex) som för närvarande driver
tunnelbanetrafiken.
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2006 stod privata vårdgivare för 29 procent av den landstingsfinansierade hälso- och
sjukvården i länet. Den dagliga driften av kollektivtrafiken till lands och till sjöss
sköts helt och hållet av privata trafikentreprenörer. 2006 köpte landstinget varor och
tjänster för 30 miljarder kronor – från sprutor, förband och läkemedel till avancerade
vårdtjänster.
Politisk styrning
Genom att rösta i landstingsvalet vart fjärde år kan invånarna påverka den
långsiktiga utvecklingen i länet. Landstingsfullmäktige, med 149 folkvalda
ledamöter, är landstingets högsta beslutande organ.
Fullmäktige beslutar om ekonomi, planering och politisk organisation samt utser
ledamöter i de nämnder och styrelser som ansvarar för landstingets olika
verksamheter. Landstingsfullmäktiges ledningsorgan, Landstingsstyrelsen, leder och
samordnar verksamheten. Styrelsen har även ett övergripande ansvar för
landstingskoncernens ekonomi.
(+illustration: schematisk organisationsskiss)
Dialog och insyn
Alla fullmäktigemöten är offentliga och sänds även i närradio och via webb-tv. På
www.sll.se kan invånarna chatta med politiker inför varje fullmäktigemöte. Via
webben kan man också hitta och kontakta samtliga förtroendevalda.
Offentlighetsprincipen ger dessutom alla invånare rätt att ta del av alla offentliga
dokument. På www.sll.se finns protokoll och handlingar från de flesta av landstingets
nämnder och utskott tillgängliga.

Den politiska ledningen 2007-2010 (Porträttfotografier)
Vid landstingsvalet 2006 fick den borgerliga alliansen majoritet. Den gemensamma
plattformen för Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet
sammanfattas i två meningar: Tillgänglighet och säkerhet. Tillväxt och framtidstro.
(Länskarta, med bildtext):
Stockholmsregionen är en viktig tillväxtmotor
Stockholm betyder mycket för Sverige. Regionen svarar för en stor del av den
svenska ekonomin, och är centrum för landets tjänsteekonomi. I länet bor 20 procent
av Sveriges befolkning, men endast drygt 15 procent av arealen upptas av
bebyggelse. Skärgårdens 30 000 öar, kobbar och skär bidrar till länets särprägel.
Befolkningstillväxten i Stockholms län var 1,5 procent 2006 – störst ökning av alla län
i Sverige. Arbetslösheten i länet var 5 procent (2006). I hela riket var siffran 5,4
procent. Nästan 20 procent av länsinvånarna är födda utomlands – att jämföra med
siffran för Sverige som är 12,4 procent.
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Landstingets främsta inkomstkälla är skatter från länets 1,9 miljoner invånare.
Verksamheten är därför beroende av hur stor del av befolkningen som arbetar och
hur höga inkomster de har. Skattesatserna i länets 26 kommuner varierar från 17,58
till 20,42 procent medan landstingsskatten är densamma för alla, för närvarande
12,27 procent.
(Faktaruta):
Det kommunala självstyret
Stockholms läns landsting är ett av 18 landsting och två regioner i Sverige.
Landstingens arbete och inriktning bestäms i ett samspel med staten. Riksdagen
stiftar lagarna som styr vad landstingen måste göra, till exempel att ansvara för hälsooch sjukvården.
Men det kommunala självstyret ger handlingsfrihet inom andra områden. Förutom
rätten att beskatta invånarna kan landstingen i viss utsträckning välja inriktning,
arbetssätt och organisationsform. Utöver det lagstadgade ansvaret kan varje
landsting själv avgöra vilka frivilliga uppdrag och uppgifter man vill ta på sig.
(Punktlista):
Fakta om landstinget
Vården
• Varje dag besöker 38 000 personer sjukvården, 20 000 personer träffar en läkare,
70 barn föds och 775 patienter läggs in på sjukhus.
• Varje månad tar Vårdguiden emot cirka 117 300 telefonsamtal – och
www.vardguiden.se fler än 517 900 besökare.
• Varje år har nästan 1,2 miljoner invånare, 60 procent av länets befolkning, kontakt
med närsjukvården – och cirka 1 miljon personer kontakt med akutsjukvården.
Trafiken
• En vanlig vardag reser cirka 660 000 personer med SL.
• Av det totala resandet en genomsnittlig vardag 2006 stod tunnelbaneresor för 45
procent, bussresor för 40 procent samt pendeltåg och annan spårtrafik för 15 procent.
• Under 2006 gjorde 73 000 personer 2,9 miljoner resor med Färdtjänsten.
Kulturen
• Under 2006 gick 70 procent av det beviljade kulturstödet till barn och ungdom –
via organisationer, skolor och föreningar.
• 2006 besöktes Konserthuset av 40 000 barn.
Miljön
• Landstinget arbetar för en ekologiskt hållbar utveckling av Stockholmsregionen.
Landstinget var tidigt ute med att analysera sin miljöpåverkan och få till stånd
förbättringsåtgärder. Det första miljöprogrammet kom redan 1990.
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Personalen
• Av landstingets drygt 45 000 anställda arbetar 96 procent inom vården. Cirka 80
procent av de anställda är kvinnor. De största yrkeskategorierna är sjuksköterskor
(12 500), läkare (5 900) och undersköterskor (5 800). Andelen kvinnliga chefer ökar
stadigt.
• 19,5 procent av medarbetarna är utlandsfödda – ungefär samma siffra som i
Stockholms län.
••••••
Kapitel: Hälso- och sjukvården
Omfång i tryckt broschyr: 7 sidor (inkl 1 sida FoUU – troligen utformad som faktasida).
De fyra faktarutorna (som just nu ligger sist manus) kommer att placeras på form- och
innehållsmässigt lämpliga ställen i den färdiga trycksaken

Från förebyggande rådgivning till akuta operationer
Kvalitet, förtroende och säkerhet är några av förutsättningarna för bra vård. Prioriterade
områden för vårdverksamheten 2006 var tillgänglighet, vårdgarantin, akut omhändertagande,
jämlik vård samt samverkan mellan landstinget och länets kommuner.
Tillgänglig närsjukvård
De långsiktiga målen för närsjukvården är ökad tillgänglighet för telefonkontakt och
besök, att tidigt upptäcka och behandla ohälsa och sjukdomar, samt att få patienter
och anhöriga att känna trygghet.
Utvecklingen av närsjukvården fortsatte under 2006. Några exempel är fler
närakuter, inrättande av äldretjänster samt förbättrat akut omhändertagande – bland
annat genom bättre sjukvårdsrådgivning.
Tillgängligheten på husläkarmottagningar och vårdcentraler fortsätter att förbättras,
både för besök och per telefon. 2006 var 68 procent av befolkningen nöjd med
telefontillgängligheten (47 procent 2005). Fyra av fem instämmer i att de har tillgång
till den vård de behöver, vilket är en förbättring jämfört med 2005.
Ökad användning av Vårdguiden
Användningen av Vårdguiden har ökat kraftigt mellan 2005 och 2006. Antalet
besökare till www.vardguiden.se har dubblerats under perioden. Webbplatsen har
även fått fler regelbundna besökare under 2006 – så kallade hälsosurfare. Av
användarna är 91 procent nöjda med webbplatsen. 88 procent är nöjda med
innehållet och 84 procent tycker det är lätt att hitta på sajten.
På webbplatsen finns även tjänsten Mina vårdkontakter där man bland annat kan
beställa tid för besök hos läkare och förnya recept. Många patienter anser att tjänsten
är ett bra alternativ till telefonkontakt. Mellan 2005 och 2006 tredubblades antalet
användare i Mina vårdkontakter. I dagsläget är drygt 150
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husläkarmottagningar/vårdcentraler anslutna till tjänsten som 2006 användes av 70
000 patienter.
Under 2006 ökade även antalet telefonsamtal till Vårdguidens sjukvårdsrådgivning
med cirka 200 000 samtal – till totalt 1,5 miljoner för helåret. Nästan hälften av alla
samtal resulterade i egenvårdsråd, vilket innebar att hundratusentals personer inte
behövde uppsöka vårdcentraler eller andra vårdgivare.
Specialiserad sjukhusvård
Den planerade koncentrationen av högspecialiserad vård till Karolinska
Universitetssjukhuset slutfördes under 2006. Omfördelningen av akut vård från
Karolinska Universitetssjukhuset till andra sjukhus har däremot inte fått fullt
genomslag vad gäller öppenvården. Under 2006 ökade antalet besök på sjukhusens
akutmottagningar i länet.
Några av satsningarna inom sjukhusvården 2006 var särskilda kontaktsjuksköterskor
för att hjälpa cancerpatienterna rätt i vården, nya (och dyrare) läkemedel inom
cancervården, samt fler vårdtillfällen inom onkologin. Kontaktsköterskorna är ett
resultat av den regionala utvecklingsplanen för cancervården som antogs i februari.
Insatser för att uppfylla vårdgarantin
Hösten 2005 infördes den nationella vårdgarantin. Under 2006 prioriterade
Stockholms läns landsting insatser för att uppfylla garantin – till exempel utprovning
av hörapparater, ryggkirurgi samt höft- och knäledsplastiker. Cirka 8 000 extra
vårdbeställningar genomfördes.
Dessutom gjordes särskilda insatser för att korta väntetiderna för hjärtoperationer.
Via Vårdgarantikansliet kunde cirka 150 patienter opereras vid sjukhus i andra län.

Förtroende för vården
Enligt Vårdbarometern fortsätter länsinvånarnas förtroende för sjukvården att öka –
från 59 procent 2005 till 62 procent 2006. Däremot har endast drygt hälften av
befolkningen ett stort förtroende för hur vården fungerar på
husläkarmottagningarna. Tilliten till akutsjukhusen är betydligt större. Här är
siffran 71 procent.
Invånarna är nöjda med det bemötande de får inom hälso- och sjukvården samt
tandvården. Nio av tio anser att de fått ett värdigt bemötande, vilket är oförändrat
mot 2005.
Prioriterade grupper 2006
Grunden för hälso- och sjukvårdsverksamheten är att ha god kunskap om
invånarnas vårdbehov. De allt vanligare livsstilsrelaterade sjukdomarna fordrar att
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både sjukdomsorienterade och hälsofrämjande synsätt präglar vårdkontakterna.
Under 2006 hade landstinget särskilt fokus på:
• Barn och ungdom. Två nya familjecentraler öppnades under året. Utbildning för
förbättrad barnkompetens på närakuterna startade. Genomförandet av
vårdprogrammet för övervikt och fetma, som startade 2005, fortsatte.
• Mitt i livet. Fyra nya närakuter etablerades. Det treåriga åtgärdsprogrammet
”Ögat på sjukskrivning” startade. Programmet är ett samarbete med
Försäkringskassan för att bland annat öka kvaliteten i sjukskrivningsprocessen samt
minska sjukfrånvaron.
• Äldre. Ökad kontinuitet och trygghet genom läkemedelsgenomgångar,
hälsosamtal och äldreteam. Två nya äldrevårdscentraler etablerades. Fler
avlastningsplatser och geriatriska vårdplatser. Förstärkt palliativ vård – vård i livets
slutskede.
• Personer med psykisk ohälsa och beroendeproblem. Ökad psykosocial
kompetens vid vårdcentralerna, bland annat fler kuratorer/psykologer. Förstärkta
ungdomsmottagningar. Utökad tandvård för hemlösa. Genom den statliga
satsningen på psykiatrin – som 2005/06 gav länet 128 miljoner kronor – kunde ett
sextiotal projekt startas.
• Personer i behov av habilitering. Uppbyggnad av kompetenscenter för barn och
ungdomar med ADHD, Aspergers syndrom och autism. Ett samarbetsprojekt med
länets kommuner kring ADHD för att ge barn/ungdomar stöd i sin vardagsmiljö.
Dessutom genomfördes särskilda satsningar på kvinnosjukvård. Till exempel utökad
mammografiscreening och handlingsprogram om mäns våld mot kvinnor.
Mottagningen för våldtagna kvinnor på Södersjukhuset utvecklades till full
kapacitet.
Fokus på folkhälsan
Invånarna i Stockholms län skattar sin hälsa som bättre än invånarna i nästan alla
andra landsting i Sverige. Andelen som skattar sin hälsa som god har ökat något
mellan 2005 och 2006 – och är idag 80 procent.
Men hälsoläget i länet är inte entydigt. Det finns ojämlikheter i hälsa mellan sociala
och etniska grupper – liksom mellan män och kvinnor. Olika utbildningsnivåer,
inkomster och livsvillkor påverkar hälsan/ohälsan. Grupper i samhället med högre
ohälsa söker inte hälso- och sjukvård i samma utsträckning som grupper med bättre
förutsättningar.
Viktiga folkhälsosatsningar under 2006:
• Implementering av ny folkhälsopolicy med koppling till de nationella
folkhälsomålen.
• Särskilda insatser i samverkan med länets kommuner för att förebygga övervikt
hos barn och ungdom.
• Uppdrag till barnmorskemottagningar, mödravårdscentraler och
barnavårdscentraler att identifiera och stötta kvinnor/föräldrar med ohälsosam
livsstil – till exempel övervikt, rökning och missbruk.
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• Att pröva fysisk aktivitet på recept, FaR.
• Att i projektform utveckla äldresamtal för personer över 75 år.
Enhetligt journalsystem ökar patientsäkerheten
Arbetet med landstingets gemensamma IT-plattform fortsatte under 2006. En viktig
del av IT-strategin är GVD, gemensam vårddokumentation. GVD är ett sätt att öka
patientsäkerheten, bland annat genom att minska riskerna för felmedicinering och
felbehandling.
GVD samlar aktuell patientinformation – till exempel diagnoser, läkemedelslistor
och provsvar – i en och samma journal. På så sätt kan informationen följa patienten. I
praktiken betyder det att vårdgivarna kan få en helhetsbild av sina patienters vårdoch sjukdomshistorik, oavsett var i länet patienterna blivit behandlade.
(Faktaruta 1):
Hälso- och sjukvård för miljarder
Hälso- och sjukvården står för 71 procent av landstingets totala kostnader, vilket
2006 motsvarade cirka 41 miljarder kronor. Landstinget ger vård till länets invånare
för 37 miljarder kronor. Utöver detta utgörs hälso- och sjukvårdskostnaderna främst
av kostnader för forskning, utveckling och utbildning samt kostnader för vård som
utförs av Stockholms läns landsting men som betalas av andra landsting, kommuner
eller privata aktörer.
Cirka 30 procent av vården utförs i verksamheter i privat regi. Inom primärvården
svarar privata utförare för runt hälften av kostnaderna.
I Norrtälje har landstinget tillsammans med Norrtälje kommun bildat ett
kommunalförbund med ansvar för hälso- och sjukvård samt omsorg i kommunen.
Under 2006 gjordes cirka 14 miljoner öppenvårdskontakter hos länets olika
vårdgivare, varav 6 miljoner läkarbesök. Flest läkarbesök, 3,2 miljoner, utfördes inom
primärvården – en ökning med 5 procent jämfört 2005. För den somatiska
akutsjukvården minskade antalet läkarbesök med 0,5 procent till 2,6 miljoner. Inom
sjukhusvården (akutsjukvård, geriatrik och psykiatri) genomfördes drygt 280 000
vårdtillfällen – en ökning med 2 procent jämfört med 2005. Antalet vårdtillfällen
inom akutsjukvården ökade med cirka 3 procent till cirka 219 000.
(Faktaruta 2 – med foto/illustration för varje steg):
Vården kommer närmare
Vårdutbudet bygger på en kombination av lättillgänglig närsjukvård, kvalificerad
specialistvård och avancerad sjukhusvård. Många sjukdomstillstånd, som tidigare
krävde sjukhusvistelse, kan idag behandlas inom närsjukvården. Detta gör det också
möjligt att renodla sjukhusens uppdrag.
STEG 1. Vårdguiden fungerar som vägvisare till vården. Vårdguiden erbjuder
medicinsk rådgivning och information via tre kanaler: telefon 08-320 100,
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webbplatsen www.vardguiden.se samt tidningen Vårdguiden. Under 2006 tog
Vårdguiden på telefon emot cirka 1,5 miljoner samtal. Webbplatsen hade drygt 7
miljoner besök. Tidningen skickas hem till samtliga hushåll i länet fyra gånger per år.
STEG 2. Närsjukvården består av fler än 170 husläkarmottagningar och
vårdcentraler, 13 närakuter samt specialister. Här finns kompetens inom bland annat
allmänmedicin, psykiatri, geriatrik, gynekologi, mödra- och barnhälsovård, ortopedi
och dagkirurgi.
STEG 3. Sjukhusvården är inriktad på att ta hand om patienter med livshotande
tillstånd och allvarliga sjukdomar. Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder akut
och planerad högspecialiserad vård. Länets övriga fem akutsjukhus erbjuder akut
och planerad specialistvård. Här finns även akutmottagningar som är öppna dygnet
runt.
(Faktaruta 3):
Tandvården satsar på barn och ungdom
Landstinget ansvarar för att planera länets tandvård med utgångspunkt från
invånarnas vårdbehov. Uppdraget är god tandhälsa och vård på lika villkor för alla.
Tandvård för barn och ungdomar till och med 19 års ålder är landstingsfinansierad,
oavsett om patienten anlitar landstingsdrivna Folktandvården eller privattandläkare.
Knappt 94 procent av länets barn och ungdomar besöker regelbundet tandläkare.
Under en längre tid har tandhälsan förbättrats för dessa grupper. De senaste åren har
emellertid förbättringstakten avtagit.
Satsningen på förstärkta förebyggande insatser för barn i socialt utsatta områden
fortsatte under 2006, bland annat genom information och fluorsköljningar. Andelen
kariesfria treåringar i områden med sämst tandhälsa har förbättrats jämfört med
2005. Även för 19-åringarna fortsätter trenden med en förbättring av tandhälsan.
(Faktaruta 4 – med illustration av modellen):
Kvalitetsredovisning
Inom hälso- och sjukvården används olika indikatorer som mått på hur hälso- och
sjukvården fungerar i olika avseenden. För att få en helhetsbild av hur hälso- och
sjukvården fungerar för befolkning och patienter använder landstinget en särskild
uppföljningsmodell. Det arbetet genomsyrar även vårdavtalen och uppföljningen av
vårdgivarna. Syftet är att göra det möjligt att förbättra och utveckla vården
ytterligare.
Uppföljningsmodellen har åtta perspektiv:
• Befolkningens hälsoläge
• Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård
• Säker hälso- och sjukvård
• Patientfokuserad hälso- och sjukvård
• Effektiv hälso- och sjukvård
• Jämlik hälso- och sjukvård
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• Hälso- och sjukvård i rimlig tid
• Effekter på hälsan
Mål finns inom varje perspektiv. Exempel på mål som uppnåtts: andelen
dagligrökare har minskat, invånarnas förtroende för vården har ökat, andelen av
befolkningen som anser sig ha tillgång till den vård de behöver har ökat,
telefontillgängligheten till husläkarmottagningarna har förbättrats. Sommaren 2006
presenterades data publikt på landstingsnivå inom den övergripande
uppföljningsmodellens ram. Mer fakta och statistik finns på www.sll.se, under
xxxxxxxx?????

(Faktasida):
FoUU: Forskning med fokus på de breda folksjukdomarna
Landstingets hälso- och sjukvårdsuppdrag innebär också ett ansvar för att vården
ständigt utvecklas och förbättras. Därför satsas varje år resurser på forskning,
utveckling och utbildning (FoUU).
Samarbete med Karolinska Institutet
Stockholmsregionen svarar för en betydande del av Sveriges totala forsknings- och
utvecklingsinsatser – främst inom medicin och biomedicin. Inom vissa områden, till
exempel Alzheimer, är forskningen internationellt banbrytande. En viktig orsak till
framgångarna är samarbetet mellan landstinget och statliga Karolinska Institutet
(KI).
Avtalet med KI kompletterar det nationella ALF-avtalet (Avtal om Läkarutbildning
och Forskning) som reglerar statens ersättning till landstingen för deras medverkan
i läkarutbildningen och den kliniska forskningen.
Över 1 miljard kronor till FoUU
Inom ramen för ALF-samarbetet satsade landstinget och staten under 2006 cirka
1,2 miljarder kronor på FoUU inom hälso- och sjukvården. Staten bidrog med drygt
500 miljoner kronor och landstinget med drygt 700 miljoner kronor. Ungefär två
tredjedelar av pengarna gick till forskning och utveckling och en tredjedel till
utbildning.
Landstingets ansvar för utbildningen innebär främst att erbjuda praktik- och
utbildningsplatser i vårdmiljö för studerande inom olika vårdutbildningar. Under
2006 har detta inneburit drygt 70 000 studieveckor för till exempel sjuksköterskor,
sjukgymnaster, logopeder och läkare.
Forskning utöver ALF-finansieringen bedrivs till exempel inom Centrum för
folkhälsa, landstingets kunskapscentrum för folkhälsofrågor. Under 2006
presenterades ett fyrtiotal rapporter inom bland annat arbets- och miljömedicin,
suicidprevention samt om sambandet mellan livsstilsfaktorer och hälsa/ohälsa. Mer
information på www.folkhalsoguiden.se.
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(Bildtext):
Nästan all medicinsk forskning som bedrivs i landstingets regi fokuserar på de breda
folksjukdomarna – till exempel hjärt/kärl, astma, allergi, demens/neurologi och
diabetes. Målet är att forskningen ska komma till praktisk nytta för patienterna så
snabbt som möjligt. Mer information på www.forskningsstod.sll.se.
••••••
Kapitel: Kollektivtrafiken
Omfång i tryckt broschyr: 2 sidor (SL) + 1 sida (Ftj) + 1 sida (WÅAB)

Brett utbud av resor till lands och till sjöss
En vanlig vardag reser cirka 660 000 personer med SL-trafiken i länet. Storstockholms
Lokaltrafik SL, Färdtjänsten och Waxholmsbolaget bildar tillsammans Nordens mest
omfattande kollektivtrafiksystem.
SL: Samhällsnytta plus affärsnytta
SL:s långsiktiga mål är att få fler och mer nöjda resenärer, vilket ska bidra till en
bättre miljö. Tre kärnvärden vägleder arbetet: enkelhet, pålitlighet och helhetssyn.
Fem trafikentreprenörer, upphandlade i konkurrens, sköter den dagliga
verksamheten. Förutom priset är kvalitets-, säkerhets- och miljökrav avgörande i
bedömningen.
SL finansieras till hälften av skattemedel och till hälften av biljett- och reklamintäkter.
I maj 2006 infördes enhetstaxa i SL-trafiken. Följden blev att SL:s biljettintäkter sjönk
med 1 procent beroende på att det såldes färre månadskort, men fler enkelbiljetter.
Trängselskatteförsöket gav fler resenärer
SL stod väl rustat inför försöket med trängselskatt. Under Stockholmsförsöket
januari-juli 2006 ökade antalet resenärer med 6 procent i länet totalt. Under en
vardag genomfördes 140 000 fler delresor (en resa med byten består av flera
delresor). Hälften av resandeökningen skedde i busstrafiken och 40 procent i
tunnelbanetrafiken.
Etanol och biogas
SL arbetar kontinuerligt med att minska sin miljöpåverkan, bland annat genom att
öka användningen av förnybara drivmedel. I Stockholm finns idag världens största
flotta av etanolbussar. Under 2006 utökades den med 123 bussar till 379 stycken.
Sedan några år tillbaka rullar dessutom ett trettiotal biogasbussar i Stockholm.
Biogasen produceras lokalt vid Henriksdals reningsverk.
Förutom miljöarbetet har säkerhet och trygghet hög prioritet. Under 2006 gjordes
flera insatser inom detta område. Några exempel: kameraövervakning på stationer
och i fordon, en särskild väktargrupp för att minska klotter, databas mot
skadegörelse, utökade resurser för tunnelbanepolisen samt bättre samordning med
väktare, polis och nattvandrare.
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Nöjda och missnöjda resenärer
Nöjdheten med SL-trafiken minskade under våren 2006. Orsaken var ökad trängsel i
kombination med vagnbrist och tekniska problem. Vid en ny kvalitetsmätning på
hösten ökade emellertid andelen nöjda resenärer till 64 procent – samma notering
som 2005.
Pendeltågstrafikens förseningar och trängsel inverkade negativt på den upplevda
kvaliteten. Våren 2006 var endast 27 procent av pendeltågsresenärerna nöjda.
Höstsiffrorna var högre, med 36 procent nöjda. Bland bussresenärerna var 70 procent
nöjda. Siffrorna för tunnelbanan var 65 procent och för lokalbanorna 77 procent
nöjda.
Underhåll och upprustning
En väl fungerande infrastruktur är en förutsättning för att trafikanterna ska få
effektiv service. SL äger infrastrukturen för tunnelbanan och den lokala spårtrafiken.
Många av fordonen som används är leasade. Pendeltågsnätet ägs och underhålls av
statliga Banverket, men nyttjas av SL. Fram till 2010 ska cirka 10 miljarder kronor
investeras i infrastrukturen.
Under 2006 moderniserades ett stort antal stationsmiljöer, bland annat T-Centralens
uppgång mot Sergels torg. Den nya pendeltågsstationen i Årstaberg invigdes. De
tekniska förberedelserna för det nya betalsystemet SL Access pågick under hela året.
Upprustningen av tunnelbanans Fruängsgren samt Roslagsbanan fortsatte. Nya
spårvagnar och fler nya pendeltåg beställdes också.
SL arbetar löpande med att bättre anpassa fordon, stationer och hållplatser – liksom
webbplatsen www.sl.se – för resenärer med funktionshinder. Denna strategi gör att
fler funktionshindrade resenärer kan använda SL-trafiken istället för Färdtjänsten.
(Bildtext):
SL:s mobila webbplats mobil.sl.se vann Guldmobilen 2006 och utsågs till årets
nyttotjänst av tidningen Mobils läsare. Tjänsten innehåller Reseplaneraren samt
realtids- och störningsinformation.
(Faktaruta):
Tunnelbana, buss och spårtrafik
Mer än hälften av allt kollektivresande i Sverige sker i Stockholmsregionen. En
tunnelbanestation som Gärdet har lika många resenärer som Göteborgs central. En
genomsnittlig vardag 2006 stod tunnelbaneresor för 45 procent, bussresor för 40
procent samt pendeltåg och annan spårtrafik för 15 procent av det totala resandet i
kollektivtrafiken.

FÄRDTJÄNSTEN: Resor som höjer livskvaliteten
Färdtjänsten är en liten del av kollektivtrafiken – med stor social och praktisk
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betydelse. Många av resenärerna skulle inte kunna delta i samhällslivet utan
Färdtjänsten. Färdtjänstnämnden, som beslutar om vilka kommuninvånare som har
rätt att nyttja tjänsten, upphandlar all trafik från olika taxi- , buss- och
specialfordonsföretag.
Komplett reseutbud i hela länet
Målet för landstinget är att kunna erbjuda ett komplett reseutbud inom hela länet så
att resenärerna kan kombinera den ordinarie kollektivtrafiken med Färdtjänsten. Det
nära samarbetet med SL, till exempel för att utveckla Reseplaneraren och det nya
Resekortet – fortsatte under 2006.
Även utbyggnaden av Närtrafiken – som är öppen för alla, men främst vänder sig till
äldre och funktionshindrade – sker i samverkan med SL. Närtrafikens syfte är att
minska det lokala färdtjänstresandet med taxi.
Färre färdtjänstresenärer
Trenden från föregående år med minskat färdtjänstresande fortsatte även 2006.
Under året gjorde 73 000 personer 2,9 miljoner resor – en minskning med 2,7 procent
jämfört med 2005. Det är antalet resenärer som minskar, inte resandet per resenär.
Huvudorsakerna är satsningen på närtrafikbussar samt att SL-trafiken blivit mer
tillgänglig och bättre anpassad för funktionshindrade.
I Svenska lokaltrafikföreningens rikstäckande kundbarometer får Färdtjänsten bra
betyg. 90 procent av taxiresenärerna och 89 procent av specialfordonsresenärerna
gav bästa eller näst bästa betyg. Hälften av specialfordonsförarna utbildades i
bemötande under 2006.
Miljöklassade fordon
Sedan flera år tillbaka betalar landstinget miljöbonus till de entreprenörer som kör
med miljöklassade fordon, vilket ökar användningen av förnybara drivmedel och
minskar koldioxidutsläppen. Antalet miljöfordon hos taxiföretagen har ökat från ett
femtiotal (2005) till nästan 500 (2006).
(Bildtext):
Färdtjänstresenärerna betjänas med olika färdmedel allt efter servicebehov –
närtrafikbussar, taxi eller specialfordon. Mer än hälften av resenärerna är äldre än 80
år. Rörelsehinder och neurologiska begränsningar är de vanligaste orsakerna till
varför man nyttjar Färdtjänsten. Mer information på www.sll.se/fardtjanst.

WAXHOLMSBOLAGET: Skärgårdsbåtar och Djurgårdsfärjor
Waxholms Ångfartygs AB äger 25 fartyg, men bemanning och drift sköts av privata
entreprenörer. Under högsäsong anlitas därutöver rederier med egna fartyg. Som
mest är drygt 60 fartyg i drift. Trafiken i skärgården är omfattande – drygt 30 linjer
trafikerar sommartid nästan 300 olika bryggor.
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Levande skärgård året runt
Sjötrafiken är en väl integrerad del av kollektivtrafiken. Resenärerna kan byta direkt
från SL-buss eller pendeltåg till skärgårdsbåt på många ställen i länet. Som en del i
landstingets regionplanering har Waxholmsbolaget också ett långsiktigt uppdrag att
öka turtätheten under vintern. Distansarbete, utökat boende i fritidshus, en allt
aktivare turistnäring samt effektivare kommunikationer skapar en levande skärgård
året runt.
Fler resenärer
Den varma och soliga sommaren 2006 bidrog till höga passagerarsiffror. Under året
reste 1,8 miljoner passagerare med skärgårdsbåtarna. De fyra Djurgårdsfärjorna
transporterade 2,1 miljoner passagerare.
Bränslepriset har under de senaste åren ökat kraftigt. 2005 var ökningen drygt 30
procent. 2006 hamnade den på 0,5 procent. Under högsäsongen låg emellertid
priserna 13 procent över motsvarande period 2005.
Bemötandepriset 2006
Precis som SL arbetar Waxholmsbolaget kontinuerligt med att öka tillgängligheten
för funktionshindrade resenärer. Idag kan samtliga fartyg ta ombord rullstolar och
permobilar. De nyaste fartygen har till och med hiss. 2006 tilldelades Waxholmsbolaget landstingets Bemötandepris. Priset belönar initiativ som förbättrar
bemötandet av människor med funktionshinder och ökar funktionshindrades
tillgänglighet till landstingets olika verksamheter.
Aktivt miljöarbete
Miljöarbetet spelar en viktig roll. Målet är att skona känsliga strandmiljöer,
förebygga föroreningar, minska avfallet och minimera resursförbrukningen. Sedan
två år tillbaka installeras bränsledatorer i fartygen för att minska förbrukningen av
drivmedel. Waxholmsbolagets egna fartyg drivs idag med diesel miljöklass 1. Under
2006 påbörjades dessutom försök med syntetisk diesel, framställd av naturgas.
(Bildtext):
Waxholmsbolaget är ett välkänt varumärke, inte bara i Stockholm. Företaget har varit
i landstingets ägo sedan 1967, Djurgårdsfärjorna sedan 1970. Mer information på
www.waxholmsbolaget.se.
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••••••
Kapitel: Regionplanering
Omfång i tryckt broschyr: 1 sida

Samverkan och planering för en attraktiv storstadsregion
Regional utvecklingsplanering är en av landstingets huvuduppgifter. Genom att planera för
regionens utveckling i samarbete med kommuner, myndigheter, näringsliv och organisationer
kan Stockholms läns landsting ge både invånare och företag bättre förutsättningar.
Social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet
Regionplaner för Stockholms län har arbetats fram i nästan 50 år. Traditionellt sett
har dessa främst varit inriktade på den fysiska infrastrukturen. Den nuvarande
planen, RUFS 2001, är en regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen som
integrerar fysisk planering med regionala utvecklingsfrågor. Utvecklingsplanen
täcker invånarnas hela livssituation – socialt, ekonomiskt och miljömässigt.
Ny plan växer fram
2006 inleddes arbetet för att ta fram en ny plan som så småningom ska ersätta den
nuvarande. Arbetet med den nya utvecklingsplanen tar sin utgångspunkt i RUFS
2001 och sker i samverkan mellan landstinget, kommuner, stat och organisationer.
Under 2006 träffades huvudaktörerna i två dialogrundor som gav besked om vilka
utmaningar regionen står inför samt idéer kring vision, mål och strategier. Trafik-,
tillväxt- och integrationsfrågor uppfattas som fortsatt viktiga för regionens framtida
utveckling.
Vidgat planeringsperspektiv
Den alltmer internationaliserade ekonomin, med ökad konkurrens, ställer krav på ett
vidgat planeringsperspektiv. Att få Stockholms län att samspela funktionellt med
omgivande län och kommuner är en av många viktiga frågor inför framtiden. Ett
bredare samarbete är nödvändigt för att hantera gränsöverskridande frågor om till
exempel forskning, näringslivssatsningar och utveckling av infrastrukturen.
Tillsammans kan denna samverkan öka regionens internationella konkurrenskraft.
(Bildtext):
Den regionala utvecklingsplaneringen är en arena för samlat agerande. Målet är att
utveckla regionens attraktivitet och konkurrenskraft. Mer information på
www.rtk.sll.se.
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••••••
Kapitel Kulturen
Omfång i tryckt broschyr: 1 sida

Kultur som kommer hela länet tillgodo
Landstinget bedriver och stödjer kulturaktiviteter inom flera olika områden – en verksamhet
som syns både i föreningslivet, i vården, i skolor och på scener i länet. Landstinget är även
huvudfinansiär för Konserthuset.
Regional kulturverksamhet
Landstingets övergripande uppdrag inom kulturområdet är att stimulera och skapa
förutsättningar för ett rikt och mångsidigt kulturutbud i hela länet. 2006 var det totala
stödet till kultur och föreningsliv drygt 152 miljoner kronor. Stödet till den regionala
kulturverksamheten ökades med 18,6 miljoner kronor jämfört med 2005. Här ingår
även särskilda insatser för Mångkulturåret 06.
Nyheter under 2006 var att två nya projektstöd infördes – för integration och
jämställdhet – samt att landstingets kulturstipendier återinfördes efter två års
uppehåll. Från och med 2006 beviljas även stöd till teaterföreställningar som i första
hand vänder sig till vuxenpublik.
Musik är den konstart som får störst andel – 67,3 procent – av verksamhetsstödet.
Stödet till Konserthuset i Stockholm innebar 2006 ett bidrag på 91 miljoner kronor (en
ökning med 5 miljoner jämfört med 2005).
Fokus på barn och ungdom
Landstinget stödjer föreningslivet på regional nivå – till exempel idrotts-, pensionärsoch ungdomsorganisationer. Ett annat viktigt område är stöd till scenkonst i länets
skolor. Viss utbildningsverksamhet är också en del av landstingets regionala ansvar,
bland annat genom stöd till folkhögskolor och studieförbund i länet.
Under 2006 gick 69 procent av det samlade kultur- och föreningsstödet till barn och
ungdom (8 procent mindre än 2005). Det långsiktiga målet är att stimulera ungas
aktiva deltagande i kulturellt skapande.
Konst och kultur i vårdmiljö
Programverksamheten Kultur i vården riktas till patienter som vistas en längre
tid inom vården, och till äldre inom äldreomsorgen. Under 2006 genomfördes
cirka 2 400 program för unga och gamla – bland annat teater, högläsning, musik och
bildverkstäder. Landstinget bedriver även olika former av konstverksamhet genom
att lägga ut uppdrag på enskilda konstnärer, genom tidsbundna projekt eller genom
direkta inköp.
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(Bildtext):
Tillsammans med staten finansierar landstinget ett antal länsövergripande uppdrag,
bland annat Stockholms läns museum, Länsmusiken och
länshemslöjdskonsulenterna.
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ÅRSREDOVISNING 2006
2007-03-02

ÅRSREDOVISNING 2006
11

Förvaltningsberättelse

Siffror inom parentes avser föregående år om inte annat anges.

Resultatanalys
Landstingskoncernen redovisar ett resultat för 2006 på -2 149 mkr (1 146 mkr).
Årets resultat exklusive jämförelsestörande poster uppgår till 1 186 mkr. Ökningstakten för kostnaderna exklusive jämförelsestörande poster och trängselskattekostnaderna uppgår till 5% i löpande priser. I kostnaderna ingår större poster av
engångskaraktär, s.k. jämförelsestörande poster, på sammanlagt 3 335 mkr.
Verksamhetens intäkter och skatteintäkterna (inkl bidrag och skatteutjämning)
överstiger budget med sammantaget 1 512 mkr. Även finansnettot innebar en förbättring mot budget med 212 mkr. Verksamhetens bruttokostnader överstiger
budget med 4 304 mkr vilket medför att årets resultat blir 2 580 mkr lägre än det
budgeterade resultatet på 431 mkr. Om de jämförelsestörande posterna exkluderas
blir årets resultat 755 mkr högre än budget.
Resultaträkning SLL
mkr

Utfall
2006

Verksamhetens intäkter

12 524

11 503

8,9

1 021

11 825

-57 447

-51 130

12,4

-6 317

-53 357

-2 355

-2 073

13,6

-282

-2 141

Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens bruttokostnader
Verksamhetens nettokostnader
Därav jämförelsestörande poster
Skatteintäkter, generella
statsbidrag och utjämning
Finansnetto
Resultat

Utfall Förändr. Förändr.
2005
06-05
06-05
%

Budget
2006

-59 802

-53 203

12,4

-6 599

-55 498

-47 278
-3 335
45 935

-41 700

13,4

-43 673

43 616

5,3

-5 578
-3 335
2 319

-806
-2 149

-770
1 146

4,7

-36
-3 295

-1 018
431

45 122

TioHundra AB konsolideras i Stockholms läns landstings koncernredovisning enligt kapitalandelsmetoden, dvs. med 50 procent, vilket motsvarar landstingets
ägarandel. Totalt har bolaget ca 2 400 medarbetare som till 100% ingår i personalstatistiken.
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Jämförelsestörande poster av engångskaraktär
Årets resultat har påverkats negativt av ett antal jämförelsestörande poster av
engångskaraktär till ett sammanlagt belopp av 3 335 mkr.
Jämförelsestörande poster av engångskaraktär 2006
Pensionskostnader avseende diskonteringsränta
och livslängdsantaganden
Pensionskostnader avseende nytt pensionsavtal KAP-KL (50%)
Pensionskostnader avseende ÄDEL pensioner
Avsättning för omstruktureringsåtgärder inom SLL
Kapitalkostnadsersättning till Statens Järnvägar
Summa utfall 2006

mkr

1 382
157
240
600
956
3 335

Pensionskostnaderna påverkas av den översyn som initieras av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) avseende den nya beräkningsmodellen för pensionsskuld. Översynen har lett till att den rekommenderade diskonteringsräntan sänkts
med en procentenhet för landstingets förvaltningsorganisation och bolag i enlighet
med landstingsfullmäktiges beslut LS 0604-0698. Vidare har beräkningen av pensionsskulden påverkats av förändrade antaganden om livslängden. För
Stockholms läns landsting innebär förändringarna i diskonteringsränta och
livslängdsantaganden att pensionsskulden ökat med totalt 1 382 mkr (varav Kcfi
1 377 mkr och
Tio Hundra AB 5 mkr).
Det nya pensionsavtalet KAP-KL minskade 2006 års pensionskostnader med 314
mkr. Då resultateffekten är av engångskaraktär och inte återspeglar en verklig
kostnadsreduktion år 2006, har effekten fördelats över åren 2006-2007 för att
möta de tillkommande kostnaderna som avtalet genererar under 2007.
Pensionskostnaderna påverkas dessutom av återstående belopp avseende ÄDELpensioner, 240 mkr och har kostnadsförts som en effekt av det arbete som SKL
utfört för att reglera pensionsåtagandena avseende överförd personal mellan
landsting och kommun i samband med ÄDEL-reformen.
Med anledning av planerade omstruktureringsåtgärder har en avsättning med 600
mkr gjorts för att täcka kostnader för avtalspension, avgångsvederlag, starta egetbidrag, jobbsökarprogram och utbildningsbidrag.
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AB Storstockholms Lokaltrafik erlägger årligen en kapitalkostnadsersättning till
Statens Järnvägar för pendeltågtrafikens fordon och infrastruktur enligt ett avtal
som sträcker sig fram t.o.m. 2010. Kostnader för detta avtal ingår i 2006 års
resultat med 956 mkr.

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens intäkter ökade med närmare 9% jämfört med 2005. Den höga ökningstakten förklaras främst av intäkter på 400 mkr från trängselskatteförsöket.
Bland verksamhetens totala intäkter är den största posten trafikantavgifter i
kollektivtrafiken som svarar för en tredjedel.
Intäkter
mkr

Utfall
2006

Utfall Förändr.
2005
06-05
%

Förändr.
06-05

Budget
2006

Patientavgifter sjuk- och tandvård
1 102
1 115
-1,2
-13
1 032
4 194
4 230
-0,9
-36
4 235
Biljettintäkter och trafikantavgifter
1 244
1 146
8,6
98
1 232
Försäljning av primärtjänster1)
Hyresintäkter, försäljn. övriga tjänster,
material, varor
3 292
2 758
19,4
534
2 882
2 080
1 925
8,1
155
1 956
Statsbidrag och övriga bidrag
612
329
86,0
283
488
Övriga intäkter
Summa verksamhetens intäkter
12 524
11 503
8,9
1 021
11 825
1) Primärtjänster utgörs av såld hälso- och sjukvård och tandvård samt försäljning av övriga primärtjänster.

Patient- och trafikantavgifter
Intäkterna från enskilda i form av patient- och trafikantavgifter var i stort sett
oförändrade mellan 2005 och 2006. Taxorna i sjukvården låg kvar på samma nivå
som 2005. I kollektivtrafiken infördes enhetstaxa den 1 maj 2006 vilket har
minskat intäkterna jämfört med 2005.
Hyresintäkter och övriga försäljningsintäkter
Intäkter som har samband med trängselskattetrafiken på ca 284 mkr förklarar en
stor del av intäktsökningen på 19,4%. Andra poster som stigit relativt kraftigt är
försäljning av laboratorietjänster och SL:s intäkter från uthyrning av trafikfordon.
Statsbidrag och övriga bidrag
Det största statsbidraget är det bidrag som landstinget får vid upphandling av icke
momspliktiga tjänster, det s.k. 6-procentbidraget, som uppgick till 859 mkr, en
ökning med 2,6% eller 21 mkr. Det näst största statsbidraget är de s.k. ALFmedlen för läkarutbildning och forskning på 525 mkr, en ökning med 2,7%
jämfört med 2005.
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Staten har beviljat Stockholms läns landsting ett villkorat stöd om 400 mkr.
Beloppet utbetalas 2005 respektive 2006. Stödet avser de strukturåtgärder som
landstingsfullmäktige beslutade om i november 2003. I bokslutet för år 2006 har
de resterande 200 mkr av de 400 mkr intäktsförts.
Statsbidragen ökade till följd av tillkommande bidrag till äldrevård samt fortsatt
bidragsgivning till psykiatrisatsning. Bidrag har erhållits för trängselskattetrafiken
med 53 mkr.
Övriga intäkter
Den främsta förklaringen till ökningen av denna post är att reavinsterna från försäljning av anläggningstillgångar ökade med 227 mkr till 259 mkr. Bland annat
har Fastigheten Åstorp i Stockholms stad sålts för en total köpeskilling på 172
mkr med en reavinst på 114 mkr.

Verksamhetens kostnader
Kostnadsökningstakten exklusive jämförelsestörande poster och trängselskattekostnaderna uppgår till 5% i löpande priser. Med de jämförelsestörande posterna
på 3 335 mkr och kostnader för trängselskattetrafiken på 400 mkr uppgår den totala kostnadsökningen till 12,4%. Enligt Sveriges Kommuner och Landstings senaste prognos för löne- och prisutvecklingen (Landstingsprisindex, inkl läkemedel) uppgick denna till 2,3% mellan 2005 och 2006. Den volymmässiga
ökningen av verksamhetens kostnader kan därmed uppskattas till ca 2,6%.
Kostnader
mkr

Utfall
2006

Utfall
2005

Förändr.
06-05
%

Förändr.
06-05

Budget
2006

Personalkostnader
Köpt hälso- och sjukvård samt
verksamhetsanknutna tjänster
Köpt trafik
Läkemedel
Övriga material och varor mm.
Lämnade bidrag
Lokal- och fastighetskostnader, hyra av
anläggningstillgångar
Övriga kostnader
Jämförelsestörande poster

20 346

19 297

5,4

1 049

20 088

10 339
8 088
5 092
3 138
1 003

10 136
7 191
4 907
3 112
709

2,0
12,5
3,8
0,8
41,5

203
897
185
26
294

10 105
7 997
4 896
3 028
1 044

1 964
4 142
3 335

1 854
3 924

5,9
5,6

110
218
3 335

1 981
4 218

Summa verksamhetens kostnader
Avskrivningar

57 447
2 355

51 130
2 073

12,4
13,6

6 317
282

53 357
2 141

Summa verksamhetens bruttokostnader

59 802

53 203

12,4

6 599

55 498
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Personalkostnader
Ökningen av personalkostnaderna uppgick till 5,4%. Justerat för effekten av
Norrtälje sjukhus/TioHundra AB uppgick ökningen av personalkostnaderna till
4,9%. Lönekostnaderna, som utgör den större delen av personalkostnaderna,
ökade med 5,6%. Justerat för effekten av Norrtälje sjukhus/TioHundra AB uppgick ökningen av lönekostnaderna till 4,9%. Därav utgjorde volymökningen (förändringen av antalet årsarbetare) 2,3% och prisökningen (lönekostnadsökning per
årsarbetare) 2,5%. Pensionskostnaderna fortsätter att öka i relativt kraftig takt,
8,1%, exklusive engångskostnader på grund av nya pensionsberäkningsgrunder.
Hittills under 2000-talet uppgår den årliga ökningstakten av pensionskostnaderna
i genomsnitt till drygt 11%.
Köpt hälso- och sjukvård
Den externt köpta hälso- och sjukvårdens kostnader förändrades endast obetydligt
mellan 2005 och 2006, medan kostnaderna för inköp av verksamhetsanknutna
tjänster (labtjänster, röntgentjänster m m) ökade med 15,9%. Sammantaget uppgick ökningen till 2%.
Köpt trafikverksamhet
Kostnadsökningen för köpt trafik påverkas av AB SL:s kostnader för trängselskatteförsöket. Om dessa kostnader exkluderas blir ökningen 7,3%. Färdtjänstnämnden ökade med 5,6%, WÅAB med 8,3 % och AB SL (exkl trängselskattekostnader) med 7,9%.
Läkemedelskostnader
I tabellen redovisas både kostnader för läkemedelsförmånen (förskrivning på
recept) och rekvisition inom slutenvården. Ökningstakten uppgick 2006 till 3,8%,
vilket är samma ökningstakt som i riket enligt statistik från SKL.
Lämnade bidrag
I beloppet för 2006 ingår bl.a. bidrag till kultursektorn med 240 mkr, till regional
verksamhet med 179 mkr, samt bidrag till den gemensamma nämnden i Norrtälje
med 274 mkr. Det totala bidraget till nämnden är 906 mkr varav 632 mkr elimineras som en effekt av att TioHundra AB konsolideras. Det är den senare posten
som förklarar den stora ökningen av lämnade bidrag, 41,5%. Den är även en redovisningsmässig effekt av att den gemensamma nämnden inte ingår som en del av
SLL-koncernens bokslut.
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Ekonomin i Sverige och Stockholms län
Den samhällsekonomiska utvecklingen
Internationellt
Den internationella konjunkturen har varit god under år 2006 och den globala
ekonomin förväntas utvecklas i en robust, om än något avtagande, takt framöver
enligt ECB:s (Europeiska centralbanken) bedömning från december. Den globala
aktiviteten ökade, enligt samma källa, ytterligare något under det fjärde kvartalet.
Inflationen har fallit märkbart i flera länder jämfört med fjolårets nivå. Konsumentpriserna, exklusive livsmedel och energi, har som regel fortsatt att öka i
relativt måttlig och till stor del oförändrad takt.
I USA steg BNP-tillväxten mellan det tredje och fjärde kvartalet 2006 från 2% till
3,5% enligt BEA (Bureau of Economic Analysis).Uppgången förklaras av en ökad
privat och offentlig konsumtion samt av att exporten ökat under årets sista kvartal.
För helåret uppgick BNP-tillväxten i USA till 3,4%, vilket kan jämföras med
3,2% år 2005.
BNP-tillväxten i Asien exklusive Japan väntas ha varit hög under år 2006. Framförallt Kina bedöms haft en snabb tillväxt under året på nära 10% enligt ECB,
detta trots att regeringen vidtagit åtgärder för att dämpa tillväxten. Även Indien,
Ryssland och Brasilien visar på starka siffror för året. Sammanvägt med Kina
bedöms tillväxten för helåret i dessa fyra länder uppgå till mellan 8 och 9%, enligt
OECD. Den japanska ekonomin förefaller nu, efter en lång period av stagnation,
vara inne i en återhämtningsfas. En ökad inhemsk efterfrågan och en stark exportutveckling har bidragit till att inflationen avtagit något mellan det andra och tredje
kvartalet.
Enligt ECB:s decemberbedömning har tillväxten i Euroområdet uppnått sin högsta
nivå på fyra år. Den genomsnittliga BNP-tillväxten 2006 bedöms uppgå till
mellan 2,5 och 2,9%, jämfört med 1,5% 2005. Framför allt Tyskland har överraskat positivt jämfört med tidigare bedömningar. Under årets tre första kvartal
ökade BNP i landet med ca 2,5% jämfört med motsvarande period år 2005. Samtliga av våra nordiska grannländer har haft en stark ekonomisk tillväxt under det
gångna året och bedöms ligga på en nivå över genomsnittet i Euroområdet.
Sverige och Stockholms län
Tillväxten i Sverige år 2006 förefaller överträffa flertalet prognoser. Ökningen
under årets tre första kvartal indikerar en BNP-tillväxt om 4,1% för helåret enligt
SKL:s bedömning i november. Rikets inflationstakt 2006, uttryckt som en procentuell förändring av konsumentpriserna (KPI), uppgick till 1,4% enligt uppgift från
SCB.
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Den förbättring på arbetsmarknaden som inleddes 2005 har fortsatt under 2006.
Mellan åren 2005 och 2006 ökade sysselsättningsgraden för befolkningen mellan
20 och 64 år med 0,5%-enheter till totalt 77,7% enligt uppgift från AMS. I likhet
med utvecklingen under de senaste åren har byggnads- och uppdragsverksamheterna fortsatt starkt framåt under årets elva första månader, liksom stora delar av
tjänstesektorn. Arbetslösheten i riket uppgick år 2006 till 4,6%, vilket är en
minskning med 0,9%-enheter jämfört med år 2005.
Konjunkturen i Stockholms län är enligt Stockholms handelskammare nu starkare
än i början av 2000-talet och lyfter återigen övriga riket. Det är framför allt företagstjänster och uppdragssektorn i länet som lyfter konjunktursiffrorna och inte,
som under tidigare år, exportindustrin. För att nämna ett exempel redovisar drygt
hälften av företagen inom byggbranschen att de nyanställde under årets sista kvartal samt att sju av tio av de tillfrågade anger att bristen på arbetskraft utgör det
största hindret för ökat byggande på kort sikt.
Enligt SCB:s arbetskraftsundersökning (AKU) ökade antalet sysselsatta i Stockholms län i genomsnitt med strax under 7 000 personer per kvartal under år 2006.
Stockholms län hade tillsammans med Jönköpings län landets lägsta obalanstal
vid utgången av året, motsvarande 5,3% av arbetskraften. Obalanstalet beräknas
som summan av antalet arbetslösa och antalet programinskrivna.

Stockholms läns landstings samlade skatteintäkter
Skatteunderlagets utveckling
Enligt SKL:s skatteintäktsprognos från november år 2006 är utvecklingen av
skatteunderlaget i länet i linje med utvecklingen i övriga riket. Både länets och
rikets skatteunderlag bedöms utvecklas i samma takt under år 2006. Ett trendbrott
i länets skatteunderlagsutveckling skedde år 2003 samt i rikets skatteunderlagsutveckling året därpå (se diagram).
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Skatteunderlagets utveckling år 2000-2006
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Hur SLL:s skatteunderlag utvecklas i förhållande till rikets är av begränsad betydelse för SLL:s skatteintäkters vidkommande. Detta till följd av att skillnader i
skattekraft mellan olika delar av riket beaktas i den utjämning som i dag sker
mellan landsting.
Den enskilt viktigaste faktorn som påverkar skatteunderlagets utveckling är
utvecklingen av lönesumman, vilken förklarar ca 70% av skatteunderlagsutvecklingen. Lönesumman består av två komponenter, dels timlönen och dels
sysselsättningen i timmar. SKL:s senaste prognos för lönesummans utveckling
från november år 2006 för helåret 2006 bedöms bli 5,3% (perioden januari till
oktober), vilket är 1,6%-enheter högre jämfört mer utvecklingen år 2005.
Skatteintäkter, generellt statsbidrag och utjämning
Landstingets samlade skatteintäkter består av tre delar; landstingets egna skatteintäkter (via landstingsskatten), generella statsbidrag samt det kommunalekonomiska utjämningssystemet.
Landstingsskatten i Stockholms län var fastställd till 12,27% för år 2006, och den
genomsnittliga skattesatsen i riket var 10,76%. För att möjliggöra en rättvisande
jämförelse mellan olika skattesatser i olika landsting har SKL tagit fram s.k. justerade skattesatser genom att justerat för skillnader i verksamhetsinnehåll mellan
landsting. I praktiken innebär detta att SKL justerat nettokostnaderna för verksamheter som alla landsting inte ansvarar för, exempelvis kollektivtrafik. Då
justeringarna enligt SKL grundar sig på en del osäkra uppgifter bör resultatet
tolkas med viss försiktighet.
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Efter det att landstingens skattesatser justerats minskar skillnaderna mellan länets
och den genomsnittliga skattesatsen i riket till 11,18% för SLL att jämföra med
10,57% för riket. Noterbart är att SLL, även efter det att skattesatserna justeras,
behåller sin placering överst i tabellen över landstingen.
SLL:s skatteintäkter år 2006 ökade med 2 022 mkr eller ca 4,9% jämfört med året
innan. Motsvarande ökning år 2005 var 437 mkr eller 1,1%.
Skatteintäktsökningen år 2006 förklaras till cirka två tredjedelar av det egna
skatteunderlagets utveckling och till cirka en tredjedel av avräkningslikviderna år
2005 och 2006 utvecklats. Huvuddelen, knappt 80%, av den skatteintäktsökning
som hänförs till hur det egna skatteunderlaget utvecklats avstår dock landstinget i
inkomstutjämningen (se mer under Utjämningssystemet).
Vid beräkning av skatteintäkterna i bokslutet för år 2006 har SLL valt att använda
SKL:s bedömning av skatteunderlagets tillväxt från november år 2006. SLL väljer
därmed att inte tillämpa Rådet för kommunal redovisnings rekommendation att
använda ESV:s bedömning från december månad. Den bakomliggande förklaringen är att SLL inte kan utesluta att SKL kan ha gjort en mer korrekt bedömning av
skatteunderlagets utveckling än ESV, framför allt med avseende på inkomstslaget
Fåmansföretag under tjänst. På grundval av detta väljer SLL – med hänvisning till
försiktighetsprincipen – att använda SKL:s uppräkningsfaktor för år 2006. Effekten av detta blir ca 125 mkr lägre skatteintäkter år 2006. Det kan konstateras att
ett stort antal kommuner och landsting har gjort samma bedömning som SLL.
De generella statsbidragen ökade år 2006 med 225 mkr eller med 5,1% jämfört
med år 2005. Det generella statsbidraget är ett stöd av allmän karaktär och består
år 2006 av ett sysselsättningsstöd på 473 mkr och ett bidrag för läkemedelsförmånen på 4 143 mkr. Från och med år 2006 ingår även ett bidrag som syftar till att
minska sjukfrånvaron i länet, vilket uppgår till 52 mkr år 2006. I tidigare prognoser har även en rörlig del av detta bidrag redovisats som intäkt år 2006. Denna del
redovisas istället som en intäkt år 2007 med hänvisning till matchningsprincipen,
då det inte förelegat några kostnader för åtgärder knutna till detta bidrag under år
2006. Detta följer SKLs principer för redovisning av bidraget.
Utfall
2006

Utfall
2005

Förändr.
06-05
%

Förändr.
06-05
i mkr

Budget
2006

Skatteintäkter
Generellt statsbidrag
Utjämningssystemet
Samlade skatteintäkter
Budgetreserv

43 243
4 668
-1 976
45 935
-

41 221
4 443
-2 048
43 616
-

4,9
5,1
-3,5
5,3
-

2 022
225
72
2 319
-

42 854
4 589
-1 921
45 522
-400

Summa samlade skatteintäkter

45 935

43 616

5,3

2 319

45 122

Samlade skatteintäkter
mkr
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Utjämningssystemet
Ett nytt utjämningssystem infördes från och med den 1 januari 2005. Syftet med
utjämningen är detsamma som i det tidigare systemet, dvs. att ge alla kommuner
och landsting likvärdiga ekonomiska förutsättningar att bedriva sin verksamhet.
Systemet tar inte hänsyn till skillnader i effektivitet, service- eller avgiftsnivå. Det
nya utjämningssystemet innebär precis som det tidigare systemet en långtgående
utjämning av skillnader i beskattningsbar inkomst (inkomstutjämning) och av
strukturella kostnadsskillnader (kostnadsutjämning) mellan olika regioner. Därtill
ingår ytterligare två komponenter som berör SLL och behandlas mer utförligt
nedan (införandebidrag och regleringspost).
Utjämningssystemet
mkr

2002

2003

2004

2004
proforma3)

2005

2006

Införandebidrag
Kostnadsutjämningsbidrag1)
Summa bidrag från utjämningen

1441
-357

1229
-370

1012
-376

1012
-376

240
172

47
240

1 084

859

636

636

412

287

Inkomstutjämningsavgift
-5 175 -5 922 -5 668
Regleringsavgift
Invånarrelaterat generellt statsbidrag
-307
-316
-329
Nivåjustering2)
Summa avgifter till utjämningen
-5 482 -6 238 -5 997
Summa avgift till utjämningen
-4 398 -5 379 -5 361
1)
SLL betalade en avgift till kostnadsutjämningen år 2000-2004

-5 668

-2151
-309

-1997
-266

0

0

1 551
-329

-4 446 -2 460 -2 263
-3 810 -2 048 -1 976

2)

Avgift till Nivåjustering erlades t.o.m 2004 och finansierade de införandetillägg som utgick till
landsting som drabbats av sänkta bidrag i utjämningssystemet.
3)

Fr.o.m. 2005 ingår det Invånarrelaterade generella statsbidraget som en pluspost i
Regleringsavgiften. För att få jämförbarhet mellan 2004 och 2005-2006 avseende
utjämningssystemet har därför bidraget tagits med här.

SLL:s avgift till utjämningssystemet år 2006 uppgår till sammantaget 1 976 mkr,
vilket är 72 mkr eller ca 3,5% lägre jämfört med utjämningsåret 2005. Skillnaden
mellan åren förklaras av ett flertal poster. Dels har inkomstförstärkningar skett genom att inkomst- och regleringsavgiften blivit lägre, dels har kostnadsutjämningsbidraget ökat. Dessa poster har gett en positiv effekt på SLL:s utfall avseende utjämningen för år 2006. Denna effekt motverkas dock till viss del av att införandebidraget enligt plan trappats ner mellan åren.
Inkomstutjämningsavgiften beräknas som mellanskillnaden mellan länets relativa
skattekraft och det skatteutjämningsunderlag som för landstingen motsvarar 110%
av den genomsnittliga skattekraften i riket. År 2006 uppgår länets relativa skattekraft till 117%, vilket är en minskning med 1%-enhet jämfört med år 2005. Att
landstingets relativa skattekraft minskar bidrar till att SLL:s avgift till systemet
minskar år 2006.
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I kostnadsutjämningen utjämnas för strukturella kostnadsskillnader mellan landsting. Kostnadsutjämningen baseras på mätbara och opåverkbara faktorer vilka
speglar strukturella kostnadsskillnader mellan olika landsting. Kompensation sker
inte för skillnader i servicenivå, kvalitet, avgiftssättning eller effektivitet. Kostnadsutjämningen är mellankommunal, vilket betyder att summan av samtliga
bidrag motsvarar summan av samtliga avgifter inom respektive delmodell. De
landsting som bedöms ha en relativt gynnsam struktur avstår medel till de landsting som anses ha en relativt sett ogynnsam struktur. Kostnadsutjämningen för
landsting består av två delmodeller, dels hälso- och sjukvård, dels kollektivtrafik
vilken är gemensam för både kommuner och landsting.
Det införandebidrag som infördes den 1 januari 2005 och som utgår till bland
andra SLL är en ersättning för den beräknade försämring, som det kommunalekonomiska utjämningssystemet medförde.
Regleringsavgiften för år 2006 utgörs av nettot av inkomst- och kostnadsutjämning, minus de för året anslagna statliga medlen till landstingen. Om nettot överstiger det av staten fastställda anslaget ska en regleringsavgift erläggas av
samtliga landsting, vilket också är fallet år 2005 respektive 2006. Regleringsposten, vilken är en avgift dessa år, beräknas som ett enhetligt belopp per invånare
i riket.
Uppföljning av utjämningssystemet
Den förra regeringen beslöt i mars år 2005 att tillsätta en kommitté – 2005 års
uppföljning av utjämningssystemet – med uppdraget att följa upp och utvärdera
det kommunalekonomiska utjämningssystemet. Drygt ett år senare presenterade
kommittén ett delbetänkande med titeln Deluppföljning av den kommunalekonomiska utjämningen – med förslag om organisation samt löne- och byggkostnadsutjämning (SOU 2006:84).
De samlade positiva ekonomiska effekterna av kommitténs förslag uppgår för
SLL:s del till cirka 520 mkr, beräknat på 2006 års underlag.
De av utredningen föreslagna förändringarna av det kommunalekonomiska utjämningssystemet föreslås träda i kraft den 1 januari år 2008. Ärendet har remissbehandlats och SLL har delgett finansdepartementet sina synpunkter.
Kommittén kommer att avlämna ett slutbetänkande i mitten av september år 2007.
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Balanskrav
Lagens krav
Lagreglerna om balanskrav tillämpas för sjunde året i årsredovisningen 2006.
Budget i balans innebär att landstingen ska upprätta sin budget så att intäkterna
överstiger kostnaderna. Om ett landsting visar ett underskott för räkenskapsåret
ska det redovisade egna kapitalet i balansräkningen återställas senast under det
tredje året efter det år då underskottet uppkom. Landstingsfullmäktige kan besluta
om att sådan reglering inte ska göras. Detta förutsätter att synnerliga skäl kan åberopas och att beslutade åtgärder är förenliga med god ekonomisk hushållning.
Landstingsfullmäktige uppdrog den 13 december 2006 (LS 0604-0698) till landstingsstyrelsen att i årsbokslut för år 2006 göra avsättning för ändrade försäkringstekniska antaganden, vilket innebär en förändring av nu gällande diskonteringsränta från 3 till 2% samt att justera livslängdsantagandet med tre år samt att för
detta åberopa särskilda skäl i årsbokslut 2006. Totalt uppgår denna avsättning till
1 382 mkr utöver de 0,5% som i enlighet med SKL:s rekommendation inkluderas
i landstingets förvaltningsdel.
I och med fullmäktiges beslut, att på grund av synnerliga skäl inte inkludera
denna post i balanskravsresultatet, justeras årets balanskravsresultat med 1 382
mkr.
mkr
Årets resultat enligt resultaträkningen
Avgår: samtliga realisationsvinster
Åberopande av synnerliga skäl
Justerat resultat
Ackumulerat överskott enligt balanskravet

Koncernen
2006
-2 149
-268
+1.382
-1 035
895

Nytt pensionsavtal och nya beräkningsgrunder
Pensionskostnaderna för landstingskoncernen påverkas dels av det nya pensionsavtalet och dels av en förändring av beräkningsgrunder.
De tre huvudfaktorer som påverkar pensionskostnaden är löneutveckling, livslängdsantagande samt diskonteringsränta. En förändring av nu gällande diskonteringsränta från 3 till 2% diskuterades inom SKL under våren och sommaren
2006. SKL grundar sitt resonemang på att Finansinspektionen förväntas justera
ned den ränta som inspektionen rekommenderar enligt Tryggandelagen.
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För närvarande är räntesatsen för värdesäkrade pensionsåtaganden 3% i enlighet
med Tryggandelagen. En justering av diskonteringsräntan med 1% medför en
skuldökning med ca 20% och en ökning av ansvarsförbindelser med ca 16% för
SLL-koncernen.
Den rekommendation som SKL lämnade den första september var att diskonteringsräntan skulle justeras ned med 0,5% till 2,5%. Denna justering berörde
endast förvaltningsdelen av SLL-koncernen.
SKL har i det förslag som presenterades avseende förändringen av diskonteringsränta inte berört den andra faktorn som påverkar pensionsskuldens storlek och
som också är föremål för omprövning, livslängdsantagandet. Enligt de preliminära
uppgifter som lämnats från SKL, kan en justering på ca tre år vara aktuell. En
justering i den storleken motsvarar en skuldökning på ca 10% och en förändring
av ansvarsförbindelser på ca 8%. Flertalet landsting har valt att reservera för uppskattad nödvändig justering av livslängdsantagande.
Åtgärder i bokslut 2006
I årsbokslutet har en avsättning gjorts centralt i enheten koncernfinansiering för
att täcka ökade kostnader inom landstingskoncernen p.g.a. förväntade ändringar
av de försäkringstekniska antagandena som används vid beräkning av
pensionsskulden. Avsättningen är i enlighet med Landstingsfullmäktiges beslut
(LS 0604-0698).
Avsättningen uppgår till 1 382 mkr och är beräknad utifrån en sänkning av
diskonteringsräntan med 1% för bolag och 0,5%, utöver SKL:s rekommendation,
för förvaltningar samt ett ökat livslängdsantagande på tre år för såväl bolag som
förvaltningar.
År 2006 inledde SKL ett arbete med att reglera pensionsåtaganden mellan kommuner och landsting som sammanhänger med den sk ÄDEL-reformen. En överenskommelse med Stockholms stad avseende pensionsåtaganden för överförd
personal inom äldreomsorgen uppnåddes år 2001. Denna kostnad har fram till
2005 periodiserats över en tidsperiod av 30 år. I 2006 års bokslut har den återstående delen om 240 mkr kostnadsförts.
Genom KAP-KL-avtalet minskade 2006 års pensionskostnader med 314 mkr. Då
resultateffekten är av engångskaraktär och inte avspeglar en verklig kostnadsminskning hänförligt till år 2006, har effekten fördelats jämnt över åren 2006 och
2007 för att möta de tillkommande kostnader som avtalet genererar under 2007.
De ovan beskrivna extraavsättningarna för pensioner redovisas som jämförelsestörande poster i resultaträkningen.
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Omstruktureringsreserv
I 2007 års budget gavs landstingsstyrelsen i uppdrag att beräkna omställningskostnader för samtliga delar av strukturarbetet samt att beakta dessa kostnader
såsom upplupna kostnader i årsbokslut för år 2006 i enlighet med god redovisningssed. Omstruktureringsprocessen är beskriven i den politiska plattformen, i
förslaget till ny politisk organisation LS 0611-1842 samt i budgetärendet LS
0604-0698.
Av landstingsfullmäktige beslutad budget för 2007 beskrivs och understryks
vikten av effektivisering och mångfald avseende landstingets verksamheter där
entreprenörskap nämns som exempel. Vidare fastslås i plattformen att särskilda
insatser ska övervägas vid omstruktureringar och att omställningar ska genomföras i samråd med personal och verksamheter. En tydlig markering är att administration och stödprocesser ska granskas och att alla möjligheter att effektivisera
ska tas tillvara. Detta innebär även rationaliseringar som berör landstingets personal.
God redovisningssed kräver att omstruktureringskostnader ska inkluderas i resultaträkningen så snart de identifierats och uppfyller kriterierna för avsättning i enlighet med Rådet för kommunal redovisning och Redovisningsrådet.
De medel som avsätts för kostnader för omstruktureringen ska användas effektivt
och i enlighet med de riktlinjer den politiska plattformen anger. Varje åtgärd ska
leda till effektivisering och varje omställningskrona ska ha sin grund i ett strategiskt beslut som i förlängningen leder till en ökad kostnadseffektvitet. Således är
nedanstående åtgärder inte generella utan riktas till särskilt utvalda medarbetare
eller verksamheter, vilka uppfyller de uppställda kraven i enlighet med landstingsstyrelsens beslut. Åtgärderna riktas främst till administrativa- och stödfunktioner
inom hela SLL. Starta eget-bidrag till enhet eller verksamhet som önskar bedriva
verksamheten i egen regi gäller hela organisationen och inte särskilt för administrativa stödprocesser.
I 2006 års bokslut har den beslutade omstruktureringen kostnadsberäknats till 600
mkr vilket inkluderats i 2006 års räkenskaper. Omstruktureringskostnaderna är
hänförliga till följande delposter:
•
•
•
•
•

Särskild avtalspension.
Avgångsvederlag.
Starta eget-bidrag.
Jobbsökarprogram.
Utbildningsbidrag.

Omstruktureringskostnaden redovisas som jämförelsestörande post i resultaträkningen.
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Kapitalkostnadsersättning till Statens Järnvägar
SLL/SL har ett avtal med Statens järnvägar som ger SL rätt att nyttja de investeringar som Statens järnvägar gjort i anläggningar och utrustning som avser pendeltågstrafiken i Stor-Stockholm. Avtalet löper fram till och med år 2010 och är
inte uppsägningsbart. Avtalet ingicks 1995 efter omförhandling och ersatte ett
tidigare avtal avseende samma investeringar och gav SL rätt att säga upp det
tidigare gällande entreprenadavtalet med Statens järnvägar.
Den större delen av de årliga betalningarna som gjorts till Statens järnvägar avser
ersättning för äldre investeringar. Betalningsskyldigheten är fastställd i skiljedom.
Det fortsatta nyttjandet av statens bansystem har bedömts inte ha någon koppling
till dessa betalningar. En del av betalningarna hänförs till de äldsta pendeltågsfordonen, vilka redan 1998 överförts i SL:s ägo. Dessa är nu föremål för snabbt
utbyte till nya fordon och kan inte åsättas något restvärde (28 av 94 fordon finns
inte längre hos SL). Med hänvisning till ovanstående har SL bedömt att de fyra
återstående årsvisa betalningarna om 956 (4*239) mkr ska kostnadsföras i form av
en avsättning i 2006 års bokslut.

Långsiktiga finansiella mål
Stockholms läns landsting har i enlighet med regeringens proposition 2003/04:105
God ekonomisk hushållning antagit långsiktiga finansiella mål. Följande avstämning visar att landstingets verksamhet ur ett ekonomiskt perspektiv är hållbar.
Dimension
Resultat

Mål

Att resultatet är i balans med hänsyn
tagen till ej resultatförda kostnader
och att realkapitalet bibehålls
Finansiering Att investeringarna självfinansieras till
100 procent med undantag av större nyinvesteringar
Skuldsättnin Att lånefinansiering endast används för att
g
finansiera investeringar
In- och
Att betalningsberedskapen motsvarar
utbetalnings- minst 21 dagars genomsnittliga
strömmar
driftskostnader

Måluppfyllelse
Ja

Ja

Ja
Ja

Det finansiella perspektivet tar sikte på landstingets finansiella ställning och dess
utveckling och anger därmed de finansiella ramarna för den verksamhet som bedrivs. Utgångspunkten är att varje generation själv ska bära kostnaderna för den
service som den konsumerar. Ingen generation ska behöva betala för det som en
tidigare generation förbrukat.
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Landstingsfullmäktige beslutade om långsiktiga finansiella mål i linje med regeringens proposition. I propositionen nämns fyra olika dimensioner för finansiella
mål och dessa är resultat, finansiering, skuldsättning och in- och utbetalningsströmmar. I samband med budgetbeslutet för 2007 ändrades målet som avser
finansiering. Den nya lydelsen är att reinvesteringar självfinansieras till 100%.
För att klara de finansiella målen måste landstinget i nuläget generera ett årligt
överskott. Resultatet 2006, justerat för jämförelsestörande poster, uppgick till
1 186 mkr. Den del av pensionsskulden som inte finns med i balansräkningen
uppgick vid årsskiftet till 22 788 mkr, en ökning med till 4 780 mkr från 18 008
mkr. Av ökningen beror dock 4 502 mkr på förändringar i ränte- och livslängdsantaganden, varav 3 287 mkr är att betrakta som jämförelsestörande poster. Resultatet 2006, exklusive jämförelsestörande poster, täcker mer än väl den ökning av
ansvarsförbindelsen som kunde förutses i budget och som inte beror på förändringar i ränte- och livslängdsantaganden. Målet får därmed anses uppfyllt.
En hög grad av självfinansiering innebär att landstingets realkapital bibehålls,
vilket kan kräva överskott för att generera ett tillräckligt stort positivt kassaflöde.
Investeringarna självfinansierades till 96%. Bland investeringarna finns 55 nya
pendeltågsvagnar för totalt 1 247 mkr som inte betraktas som reinvestering.
Exkluderas dessa är självfinansieringsgraden 131%, vilket innebär att målet avseende självfinansiering av investeringar har uppfyllts 2006.
Den räntebärande låne- och leasingskulden har under året minskat med 77 mkr
samtidigt som de materiella anläggningstillgångarna ökat med 2 627 mkr. Även
skuldsättningsmålet har därmed uppfyllts 2006.
Betalningsberedskapen består av bindande kreditlöften samt tillgänglig likviditet.
Landstingets avtalade bindande kreditlöften uppgick till 6 000 mkr och likviditeten till 2 124 mkr vilket innebär att betalningsberedskapen vid årsskiftet uppgår
till totalt 8 124 mkr. Behovet av betalningsberedskap på 3 200 mkr var således
infriat vid utgången av 2006. Betalningsberedskapen har under det gångna året
aldrig understigit den stipulerade nivån.

Det egna kapitalets utveckling
Eget kapital utgör skillnaden mellan tillgångar och skulder. Det bokförda egna
kapitalet i landstinget vid ingången av år 2006 har minskat från 1 518 mkr till 632 mkr 2006. Om resultatet 2006 justeras för jämförelsestörande poster hade
resultatet hamnat på 1 186 mkr och det egna kapitalet vid årets utgång uppgått till
2 704 mkr.
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Pensionsförpliktelser intjänade före 1998 uppgår till 22 788 mkr. Dessa redovisas,
i enlighet med gällande lagstiftning och regelverk, som ansvarsförbindelse. Däremot redovisas pensioner, intjänade 1998 eller senare, redovisas som skuld i
balansräkningen. Om hänsyn tas till dessa pensionsförpliktelser skulle landstingskoncernen redovisa ett negativt eget kapital på 23 420 mkr.
Soliditeten är ett mått på långsiktig betalningsförmåga och utgörs av eget kapital i
förhållande till balansomslutningen. Vid utgången av 2006 uppgick den redovisade soliditeten till minus1,4%. Det egna kapitalet i landstinget har dock inte samma rättsliga status som i ett aktiebolag. Följaktligen är det snarare beskattningsrätten i kombination med Stockholmsregionens ekonomiska utveckling som
främst avgör landstingets långsiktiga betalningsförmåga. Det är också beskattningsrätten i kombination med regional struktur och tillväxt som, förutom balans i
ekonomin, beaktas vid den rating som Standard and Poor’s har åsatt landstinget.
Under 2006 var kreditvärderings- och ratinginstitutet Standard & Poor´s
ratingbetyg för SLLs långfristiga upplåning oförändrat, AA.

Eget kapital
mkr
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Likvida medel, betalningsberedskap
Landstingskoncernens kassaflöde var till följd av stora investeringsvolymer negativt 2006. De likvida medlen minskade med 580 mkr och uppgår till 2 124 mkr
vid årets slut.
Koncernens totala pensionsförpliktelser uppgår till 31 476 mkr, en ökning från
föregående år med 7 155 mkr. I enlighet med gällande regelverk redovisas den
del, 22 788 mkr, som är intjänad före 1998 som en ansvarsförbindelse. Pensioner
intjänade 1998 eller senare är upptagna som en skuld i balansräkningen. Av årets
ökning av ansvarsförbindelsen på 4 780 mkr är 3 287 mkr att betrakta som jämförelsestörande. Vid 2006 års utgång uppgår pensionsskulden i balansräkningen
till 8 688 mkr, vilket är 2 375 mkr mer än 2005. Av ökningen på 2 375 mkr är
1 382 mkr jämförelsestörande.
Pensionsförpliktelserna är mycket långsiktiga och behöver inte omsättas på samma sätt som de räntebärande skulderna, men bör beaktas vid bedömning av koncernens ekonomiska ställning.
Sett över en femårsperiod har, som framgår av följande diagram, landstingskoncernens räntebärande skulder och pensionsförpliktelser ökat från 39 339 mkr till
50 318 mkr. Av ökningen på 10 979 mkr står räntebärande skulder för 528 mkr
och pensionsförpliktelserna för 10 451 mkr.
Från och med 2006 gäller ett nytt pensionsavtal, KAP-KL. Det nya pensionsavtalet medförde att pensionsskulden i balansräkningen minskade med 314 mkr med
motsvarande positiva resultateffekt. Det nya pensionsavtalet medför dock ökade
kostnader 2007 varför effekten av skuldminskningen 2006 har fördelats jämnt
mellan 2006 och 2007.
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Räntebärande skulder och pensionsförpliktelser
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Landstingsfullmäktige har fastställt en upplåningsram om 45 000 mkr. Den avser
summan av samtliga avtalade kreditlöften, certifikatprogram och leasingförpliktelser etc. I tabellen nedan redogörs för landstingets upplåning vid utgången av
2006.
Av landstingsfullmäktige beslutad upplåningsram
Av landstingsfullmäktige 2005-04-12 fastställd samlad upplåningsram

mkr
45 000

Lånefinansiering
Långfristig upplåning
Kortfristig upplåning
Summa

5 874
1 411
7 285

Leasingfinansiering
Leasingförpliktelser

11 557

Summa räntebärande skulder

18 842

Outnyttjade avtalade kreditlöften
Checkräkningskrediter
Övriga avtalade kreditlöften
Summa

1 500
4 500
6 000

Stockholms läns landsting hade per balansdagen en låneskuld exkl. leasing på
7 285 mkr, vilket är en minskning med 1 899 mkr från 2005 då låneskulden uppgick till 9 184. Därutöver finns en leasingskuld som under året ökade med 1 822
mkr till 11 557 mkr. Av detta avser 11 445 mkr AB Storstockholms Lokaltrafik
(SL). Detta innebär att SL under 2006 har ökat sin leasingfinansiering med 1 864
mkr. De totala finansiella åtagandena i form av leasing och lån uppgår till 18 842
mkr, en minskning med 77 mkr från 2005.
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Den genomsnittliga räntebindningstiden för landstingets låneportfölj inkl. leasing
var på balansdagen 2 år och har under hela 2006 legat inom ett intervall på 2–4 år,
vilket är i enlighet med finanspolicyn. Normen för räntebindningstiden är 3 år.
Landstinget har tecknat ränteswapavtal om 4 700 mkr, i syfte att förlänga den genomsnittliga räntebindningstiden.

Finansfrågor samt uppföljning av finans- och pensionspolicy
Under 2006 var kreditvärderings- och ratinginstitutet Standard and Poor’s ratingbetyg för Stockholms läns landstings långfristiga upplåning oförändrad, AA.
AB SLL Internfinans, som fungerar som internbank i Stockholms läns landsting,
har under året bedrivit placerings- och upplåningsverksamheten enligt de riktlinjer
som fastställts i finanspolicyn. Den överskottslikviditet som har uppstått placeras i
kortfristiga, räntebärande placeringar. Placeringar i aktier har inte förekommit.
Betalningsberedskapen var vid årsskiftet 53 dagar. Under året har kravet i finanspolicyn avseende en genomsnittlig betalningsberedskap på tre veckor uppfyllts.
Outnyttjade krediter på 6 000 mkr tillsammans med de likvida medlen på 2 124
mkr innebär att landstingskoncernen hade 8 124 mkr i total betalningsberedskap
vid årsskiftet.
SL har rapporterat en avvikelse från finanspolicyn för utlåning av ett mindre belopp till SL Kundtjänst AB som inte ägs till 100 procent. Denna avvikelse har
åtgärdats i november då SL Kundtjänst AB löste sin skuld till AB SL.
Pensionsmedlen återlånas i enlighet med av landstingsfullmäktige fastställd placeringspolicy för pensionsmedel.
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Komprimerad finansieringsanalys

Summa kassaflöde från verksamheten

Förändring av rörelsekapital
Kassaflöde före investeringar
Nettoförändring av investeringsverksamheten
Kassaflöde efter investeringar
Nettoförändring av lånefinansiering
Nettoförändring av övrig finansiering
Förändring av likvida medel

061231
1 607

051231
2 856

48
1 655

528
3 384

-4 533
-2 878

-2 889
495

-77
2 375
-580

-568
718
645

Finansieringsanalys
Finansieringsanalysen, se fullständig finansieringsanalys sid 83 visar kassaflöde
från verksamheten inkl. förändring av rörelsekapitalet, kassaflöde från investeringsverksamheten samt finansiering. Summan av dessa komponenter utgör
förändringen av landstingets likvida medel.
Kassaflödet från verksamheten är positivt med 1 607 mkr, vilket är 1 249 lägre än
2005. Den främsta förklaringen är att resultatet har belastats till följd av den översyn som gjorts av underliggande beräkningsantaganden för pensionsskulden.
Dessa kostnader uppgår till 1 382 mkr och ingår i finansieringsanalysen bland
förändring av pensionsavsättning och ingår i tabellen ovan i raden Nettoförändring av övrig finansiering.
Rörelsekapitalets nettoförändring är positivt med 48 mkr. Periodisering av skatteintäkter ger en negativ likviditetseffekt på 733 mkr, vilket vägs upp av att
leverantörsskulderna ökat med 846 mkr.
Kassaflödet från investeringsverksamheten är 1 644 mkr lägre än föregående år
vilket huvudsakligen beror på större investeringsvolym inom trafikverksamheten.
Kassaflödet efter investeringar är negativt med 2 878 mkr. Återlån av pensionsmedel med 2 375 mkr har skett. Av återlånade pensionsmedel om 2 375 mkr
utgörs 1 382 mkr av jämförelsestörande poster.
Likvida medel har minskat med 580 mkr och uppgår till 2 124 mkr.
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Investeringar
I tabellen nedan redovisas utvecklingen av investeringsverksamheten under 2006 i
förhållande till den av fullmäktige fastställda investeringsplanen samt utfall under
perioden 2002-2005.
mkr

Utfall
Budget
Utfall
Utfall
Utfall
2006
2006
2005
2004
2003
Trafikinvesteringar
3 457
3 812
1 759
1 938
2 462
Fastigheter
772
879
641
675
705
Maskiner och inventarier m m
634
613
596
393
789
Ombyggnad i externt förhyrda lokaler
65
45
48
30
36
Citybana
75
0
186
0
0
Totala investeringar SLL-koncernen
5 003
5 349
3 230
3 036
3 992
Förutom investeringarna ovan har fastigheten Norrbacka förvärvats för161 mkr
SL redovisar fr o m 2006 investeringarna brutto. Jämförande siffror för tidigare år har därför också ändrats

Trafik
Trafikinvesteringar genomförs av SL och WÅAB. SL:s investeringar uppgick
under året till 3 445 mkr och avser framför allt modernisering och upprustning av
banor och stationer, nya pendeltågsvagnar, nya etanolbussar samt ny pendeltågsdepå. Utfallet är 331 mkr lägre än budget, framför allt på grund av förskjutningar
och förseningar av ett flertal objekt. Det under 2006 av landstingsfullmäktige
beslutade köpet av Älvsjödepån har inte genomförts.
WÅAB:s investeringar uppgick under året till 12 mkr. Utfallet är 24 mkr lägre än
budget, främst på grund av att en delbetalning om 18 mkr för ett kombinerat godsoch passagerarfartyg har senarelagts. Den goda konjunkturen för varven har medfört en högre prisnivå i branschen.
Sammanställning av trafikens investeringar de senaste fem åren:
mkr
AB SL
WÅAB
Summa

2002
4 733
39
4 772

2003
2 413
49
2 462

2004
1 834
104
1 938

2005
1 718
41
1 759

2006
3 445
12
3 457

Utfall
2002
4 772
880
766
0
0
6 418
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Fastigheter
Fastighetsinvesteringarna redovisas och finansieras inom ramen för Landstingsfastigheter Stockholm. Byggnadsinvesteringarna fastställdes i 2006 års budget till
879 mkr och utfallet blev 772 mkr. Försenade starter för ett flertal objekt har medfört lägre medelsförbrukning än vad som budgeterats. De större investeringsprojekt som för närvarande genomförs avser reservkraftsförsörjning vid Karolinska
Huddinge och Solna, planering för Nytt Universitetssjukhus Solna samt brandskyddsåtgärder vid Danderyds sjukhus samt ombyggnad för habiliteringsverksamhet vid Rosenlunds sjukhus.
Sammanställning av fastighetsinvesteringar de senaste fem åren:
mkr
Fastighetsinvesteringar

2002
880

2003
705

2004
675

2005
641

2006
772

Inventarier och övriga investeringar
Investeringar avseende maskiner och inventarier har budgeterats 2006 till 613 mkr
och utfallet blev högre än budget, framför allt på grund av att tidigare försenade
investeringar från 2004 och 2005 inom Karolinska utfallit i år. För ombyggnader i
externt förhyrda lokaler är utfallet högre än budget på grund av mindre obudgeterade objekt som har tillkommit under året. Under 2006 har 75 mkr aktiverats
avseende kostnader för Citybanan. Av försiktighetsskäl har nedskrivning av
motsvarande belopp gjorts på markanläggningar. Se vidare not 13.
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Mål och uppdrag för år 2006
Mål för hälso- och sjukvården
Befolkningens hälsa är god
Det är svårt att se förändringar i befolkningens hälsa mellan enstaka år. Trenden
är dock att folkhälsan generellt sett blir allt bättre i Stockholms län. Enligt
Vårdbarometern (befolkningsenkät) anser 80% av befolkningen att de mår mycket
eller ganska bra, vilket är högre än i riket (77%) och jämfört med 2005 (78%). En
annan förändring är att andelen dagligrökare fortsätter att minska.
Patienterna erbjuds en kvalitativt god vård
Kvalitetssäkringsarbetet har fortsatt med tydligare krav i avtalen och på uppföljningen av kvalitetskriterier. Sjukhusen håller över lag en hög medicinsk kvalitet.
Vid jämförelse med riket står sig resultaten väl, särskilt inom neonatologin,
strokevården, infarktvården och kataraktkirurgin. Några problemområden har
dock identifierats som t ex ökad andel muskelbristningar efter förlossning och låg
vaccinationstäckning för trippelvaccin för barn. Särskilda beställarrevisioner har
utförts inom olika områden som grund för utveckling och förbättring av vården.
Befolkningen är också mer nöjd med hälso- och sjukvården bl.a. avseende tillgång
till, förtroende för och information om sjukvården.
Lätt tillgänglig sjukvård i rimlig tid
Andelen av befolkningen som är nöjda med telefontillgängligheten har ökat från
47% år 2001 till 68% år 2006. Det är något högre än genomsnittet för riket som är
64% år 2006. Antalet patienter som använder tjänsten Mina vårdkontakter på
Vårdguiden har mer än fördubblats under året till 65 000. En förklaring till den
förbättrade tillgängligheten är bl.a. satsningar på närakuter och ett nytt ersättningssystem inom primärvård. Det finns nu 13 närakuter, varav totalt fyra har
öppnats under året, med öppethållande mellan klockan 08-22.
Vård på lika villkor
”Vård på lika villkor” är ett komplext begrepp som inrymmer olika dimensioner.
Utgångspunkten är en bedömning av befolkningens hälsa och behov. Vi vet att
grupper med sämre förutsättningar inte söker vård i samma utsträckning som
grupper med bättre förutsättningar. Vi vet också att ohälsan är högre i dessa
grupper. Skillnaden i medellivslängd är fyra år vid jämförelse mellan olika delar i
länet. Hälsan har förbättrats i Stockholms län men ohälsotalen är ojämnt fördelade
inom länet. Kvinnor upplever sämre hälsa än män. Kvinnor har en högre vårdkonsumtion (både öppenvård och slutenvård) än män. Den självskattade hälsan är
minst god i Kista, Farsta, Skärholmen och Norrtälje. I Kista anser befolkningen att
man inte har tillgång till den vård man behöver och inte fick den hjälp man hade
förväntat sig i större utsträckning än i andra områden. Här finns också flest
anmälningar till Patientnämnden avseende primärvården.
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Hälso- och sjukvårdsutskottet (HSU)
Satsningar för de svårast sjuka och utsatta grupper
Hälso- och sjukvårdsutskottet antog i februari en tvåårig regional utvecklingsplan
för cancervården. I linje med den har under året fler kunnat tas om hand i cancersjukvården och behandlats med nya och bättre läkemedel. För att hjälpa patienterna rätt i cancersjukvården finns nu särskilda kontaktsköterskor. Satsningar har
gjorts för att patienter i än högre utsträckning ska uppleva en värdig vård. Tandvården för hemlösa har stärkts och en mottagning för hemlösa kvinnor har öppnats. Med hjälp av den statliga psykiatrisatsningen (Miltonpengarna) och egna
resursförstärkningar har ett flertal nya projekt startats för att förbättra psykiatrin.
Bättre information om vården med öppna redovisningar och leverantörsuppföljning
För att underlätta för invånarna att få rätt vård och kunna välja vårdgivare har
under året arbetet intensifierats med att ta fram information om hur hälso- och
sjukvården fungerar, vad som fungerar bra och dåligt, väntetider mm. Under året
har hälso- och sjukvårdens resultat och kvalitet redovisats öppet för invånarna. En
databas har tagits fram med uppgifter om vårdleverantörernas kvalitet,
prestationer och effekter i relation till behov och kostnader. Den möjliggör en
enhetlig och jämförbar uppföljning. Redovisningen kommer att göras på ett
lättillgängligt sätt för befolkning, beställare och leverantörer.
Satsning på närsjukvården och ändrat uppdrag till sjukhusen (3S)
Inriktningsbeslutet om ny hälso- och sjukvårdsstruktur, 3S, som landstingsfullmäktige behandlade i maj 2005, innebär bland annat att högspecialiserad vård
koncentreras till Karolinska Universitetssjukhuset medan specialiserad vård
flyttades från Karolinska Universitetssjukhuset. Närsjukvården utvecklades för att
öka tillgängligheten, bland annat genom att närakuterna skulle avlasta sjukhusens
akutmottagningar.
För att öka tillgängligheten har en satsning på närakuter och det akuta omhändertagandet genomförts. Antalet besök uppgår till ca 220 000 vilket nästan är en fördubbling jämfört med år 2005. Inom geriatriken har ekonomiskt områdesansvar
införts som ett incitament för att ansvara för patienterna i närområdet.
Tillgängligheten har, enligt mätningar, ökat till närsjukvården. Samtidigt har
besöken ökat både på akutsjukhusens akutmottagningar och på närakuterna.
Någon tydlig avlastning av sjukhusens akutmottagningar eller av husläkarnas
oplanerade besök har inte inträffat.
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Åtgärder till följd av vårdgarantin
Vårdgarantin infördes den 1 november 2005. Under året har 173 mkr avsatts för
”garantistärkande åtgärder”. Extrabeställningar och särskilda satsningar har gjorts
för att minska väntetider till behandling och även till besök hos specialistläkare.
Inom vissa områden har det varit en särskilt stor efterfrågan, t.ex. ortopedi med
höft- och knäledsplastiker, ryggoperationer och även andra åtgärder.
Kösituationen för hjärtoperationer ledde till extra beställningar både inom Thorax
(Karolinska) och i Uppsala, Örebro och Karlskrona. Under år 2006 hänvisades
med gott resultat mer än 150 patienter utanför länsgränsen. Väntetiderna har
minskat något inom hjärtkirurgin men är alltjämt för långa. Ambitionen är mycket
korta väntetider till både hjärtoperationer och cancervård.
Det är inte bara ortopedi och thoraxkirurgi som berörts av garantin. Ett stort antal
patienter har utnyttjat garantin inom området handkirurgi, där mellan 200 och 300
extra operationer åstadkommits för att täcka behovet. För patienter som behöver
kirurgiska åtgärder mot grav övervikt har mellan 100 och 200 garantiåtgärder beställts. Under år 2006 beställdes nära 3 000 extra utprovningar av hörapparat varigenom väntetiderna nedbringats till en nivå där garantin klarats nästan fullt ut.
Flera andra områden berörs också som plastikkirurgi, urologi, öron-, näs- och
halssjukvård samt ögonsjukvård. De finns även områden där vårdgarantin uppfylls
utan att extra åtgärder behövs ett exempel på detta är gynekologin.
Inom det psykiatriska området berörs främst neuropsykiatriska utredningar av
garantin och detta gäller såväl vuxna patienter som barn och ungdom. Extra produktion har åstadkommits med över 400 utredningar på vuxensidan och ca 120 på
barnsidan. Ett stort antal patienter har också åberopat garantin när det gäller psykoterapi. En stor garantigrupp på barnsidan är patienter med läs- och skrivsvårigheter som behöver genomgå dyslexiutredning.
Utredningarna ingår inte generellt i den nationella vårdgarantin. De garantiåtgärder som görs när det gäller såväl neuropsykiatriska utredningar som dyslexiutredningar görs inom ramen för ett utvidgat garantiåtagande som gäller för
Stockholms läns landsting

SLSO
SLSO har genomfört sitt uppdrag att upprätta en plan för att minska läkemedelsrester i naturen. I de verksamheter som hanterar/administrerar läkemedel finns
rutiner framtagna med koppling till miljöpåverkan. I verksamheternas handlingsplaner finns olika åtgärder med för att reducera SLSO:s miljöpåverkan avseende
läkemedel.
Övriga uppdrag i landstingsfullmäktiges budget för 2006 är under genomförande.
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Bland annat pågår arbetet med att ta fram ett handlingsprogram för folkhälsoarbetet inom SLSO. Särskilda satsningar på förebyggande hälsovård sker bland
annat genom att primärvården stimulerar till ökad aktivitet genom FYSS (Fysisk
aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling) och FAR (Fysisk
Aktivitet på Recept).
Den nya strukturen för närsjukvården som föreslås i 3S-utredningen har börjat
implementerats, bland annat genom att tre närakuter och en äldrevårdscentral
startat under året.
Enligt budgetdirektiven ska SLSO fortsätta att ta ett aktivt ansvar för att bygga
upp närsjukvårdsstrukturer och vårdnätverk tillsammans med beställarorganisationen. Goda exempel finns såväl på organisatorisk nivå (exempelvis Socsam i
Haninge) som på mer patientfokuserad nivå, såsom Kugghjulet i samarbete med
försäkringskassan i Huddinge där man på ett tidigt stadium försöker fånga upp
personer som riskerar långtidssjukskrivning.

SL
Enhetstaxa
Enhetstaxan infördes den 1 maj 2006 och priset sattes till 20 kronor per resa
oavsett reslängd. Som en effekt av den nya taxan skedde en överströmning till köp
av färdbevis, från periodkort till kontantkupong, med 300%. Enligt den nya politiska ledningens beslut kommer dock enhetstaxan att avskaffas och en återgång
till det zonbaserade systemet kommer att ske.
Under året ändrades åldersgränsen för barn- och ungdomsresor från 19 till 20 år i
hela kollektivtrafiken, dvs. även för resor med Waxholmsbolagets trafik. Frågan
om studentrabatt utreddes också och beslut fattades i samband med budget 2007
om införande under 2007.
Utbyggd och förbättrad trafik
En gemensam avsiktsförklaring har slutits med Södertälje kommun om villkoren
för införande av pendeltågstrafik till Hölö. Parterna är eniga om att verka för en
bättre kollektivtrafik för boende i Hölö-Mörkö och att i första hand försöka åstadkomma en utökning av pendeltågstrafiken.
Fler åtgärder har vidtagits i pendeltågstrafiken. För att förkorta restiderna och förbättra komforten vid långa resor har nya snabbtågsavgångar mellan Stockholms
Central och Nynäshamn införts från och med augusti. Som komplement till pendeltågstrafiken har också en direktbusslinje inrättats mellan Nynäshamn och
Gullmarsplan med sex enkelriktade avgångar morgon och kväll.
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Förbättrad service, information och trygghet
Fokuseringen på resenärsperspektivet och service ska gälla alla som arbetar i SLtrafiken. SL:s styrelse har därför beslutat att inrätta en SL-akademi med uppgift
att samverka med trafikentreprenörerna, utveckla utbildningsmaterial och
instruktörsutbildningar, samt medverka i övergripande marknadsföring av SLtrafiken som attraktiv arbetsgivare.
SL har också förbättrat möjligheterna att köpa färdbevis. SL-kort kan köpas i så
kallade Quickomater. Från och med våren 2007 är det dessutom möjligt att köpa
färdbevis i parkeringsautomater med kontokort.
Som en del i arbetet för att förbättra pålitligheten och servicen har SL tagit fram
åtgärdsplaner för ökad punktlighet och förbättrad trafikinformation vid störningar.
I åtgärdsplanerna ingår bland annat mål för bättre tidhållning och följande åtgärder.
• Pendeltågstrafiken - tidigareläggning av investeringar i dubbelspår på
Nynäsbanan, utökat underhåll och utökad reinvestering i bananläggningen,
nytt trafikavtal
• Tunnelbanetrafiken - förbättringar i signalsystemet, förslag till ny
tidtabell, försök med sex tåg var tionde minut, förändring av information
på plattformsskyltar
• Busstrafiken - förbättrat fordonsunderhåll, åtgärdspaket för bättre
bussframkomlighet tillsammans med Stockholms stad
• Lokalbanorna – säkerställande av vagnleveranser, forcerad upprustning av
Roslagsbanan, ATC i hela Tvärbanan, nytt högtalarsystem på Saltsjöbanan
I syfte att förbättra tryggheten för resenärer och personal i trafiken har satsningen
på kameraövervakning utvidgats till att också omfatta trafikmiljöer som biljetthallar och gångtunnlar. I maj beslutade SL:s styrelse att investera 125 mkr i
kameraövervakning i bussar inklusive kommunikation till depåer.
Stärka SL:s helhetsansvar
SL har inrättat ett branschråd där SL:s ledning träffar företrädare för entreprenörerna och de regionala fackliga organisationerna i SL-trafiken. För att öka säkerheten för trafikpersonalen ska den oskyddade kontanthanteringen i SL-trafiken
avskaffas och ersättas av andra system. Detta uppdrag fick ökad aktualitet som en
följd av problemen med kontanthantering vid införandet av enhetstaxan. Beslut
har fattats att avskaffa kontanthanteringen i bussar från och med våren 2007.
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Intern kontroll
Syftet med den interna kontrollen kan sammanfattas med att:

•
•
•
•
•

Säkerställa styrbarhet
Säkerställa säkerhet
Säkerställa effektivitet
Undgå allvarliga fel och brister
Ge underlag för kontinuerliga förbättringar.
Intern kontroll är en viktig komponent för att uppnå:

•
•
•

Ändamålsenlig, kostnadseffektiv och säker verksamhet
Tillförlitlig ekonomisk och finansiell rapportering och information
Efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter m.m.

Policyn och reglementet om intern kontroll utgör grunden för Stockholms läns
landstings interna kontroll. Landstingsfullmäktige beslutade den 13 december
2005 om ”Intern kontroll - policy och reglemente för Stockholms läns landsting
och bolag” (LS 0508-1353). Beslutet innebär bl.a. att nämnder och bolag ska
upprätta interna kontrollplaner.

I förvaltningsberättelsen för 2006 ska förvaltningar och bolag lämna en lägesrapport avseende införandet av fullmäktiges beslut. Det initiala arbetet har
avrapporterats som slutfört av samtliga enheter. Landstingsstyrelsens förvaltning,
Färdtjänsten, MediCarrier AB, AB SL, S:t Eriks Ögonsjukhus AB, Waxholms
Ångfartygs AB och TioHundra AB anger att den upprättade kontrollplanen inte
sammanställts och presenterats för beslut i respektive nämnd/styrelse.
En del av den interna kontrollen vid resultatenheten utgörs av efterlevnaden av
fullmäktige beslutade policybeslut och övriga viktiga styrdokument. I förvaltningsberättelsen för landstingets förvaltningar och bolag har därför inarbetats en
lägesrapport avseende efterlevnaden av dessa policybeslut. Enligt lämnade uppgifter i de lokala boksluten är efterlevnaden god.

ÅRSREDOVISNING 2006
2007-03-02

Bilaga 1:2
30 (118)

Personal
Under året har verksamheterna fortsatt att arbeta med organisationsförändringar
och verksamhetsflyttningar som följd av strukturförändringarna inom hälso- och
sjukvården. Viktiga frågor utöver detta har varit arbetet med att skapa hälsofrämjande arbetsplatser, att skapa förutsättningar för fungerande kompetensförsörjning samt satsningar på ledarskap och chefsstöd.
Antalet medarbetare i landstinget uppgår per den sista december 2006 till 45 104
(42 243) personer. Av dessa arbetar 95,5% (95,6%) inom hälso- och sjukvården
inkl tandvården och 1,9% inom trafikverksamheten.
ANSTÄLLDA PER VERKSAMHETSOMRÅDE
Av totalt antal
anst. % - andel
anställda

Hälso- och sjukvård inkl. tandvård 1)
Trafik
Fastighetsverksamhet
Övrig verksamhet 2)
Totalt
Varav inom förvaltningarna
Varav inom bolagen

2006

2005

43 087
850
199
968
45 104
31 741
13 363

40 409
728
195
911
42 243
31 338
10 905

Förändr.
i%
6,6
16,8
2,1
6,3
6,8
1,3
22,5

2006
95,5
1,9
0,4
2,1
100
70,4
29,6

Inom respektive
verksamhetsområde % andel

Kvinnor
2006
81,7
39,6
42,7
62,3
80,3
79,8
81,4

Män
2006
18,3
60,4
57,3
37,7
19,7
20,2
18,6

1)

Bildandet av TioHundra AB innebär ytterligare ca 1 600 anställda till landstinget med delvis nya yrkesgrupper.
I övrig verksamhet ingår Kultur- och utbildningsnämnden, MediCarrier, Landstingsstyrelsens förvaltning (exkl. Forum och
Beställare Vård), Region- och trafikplanenämnden, Landstingsrevisorerna, Patientnämnden, Internfinans.

2)

Större delen av personalökningen är en effekt av bildandet av TioHundra AB.
TioHundra ägs av landstinget tillsammans med Norrtälje kommun med 50
procent var. Totalt har bolaget ca 2 400 medarbetare och bildades genom en
sammanslagning av Norrtälje sjukhus med 631 medarbetare, primärvården i
Norrtälje med 150 medarbetare och Norrtälje kommuns omsorgsverksamhet,
delar av skolhälsovård, barn- och ungdomsverksamhet med 1 600 anställda.
Förutom att antalet medarbetare ökat så har ny typ av verksamhet och nya
yrkesgrupper tillkommit. Ytterligare en effekt av bildandet av TioHundra är
exempelvis ökningen av deltidsanställda, sjukfrånvaron- och medellöneutvecklingen. Detta måste tas i beaktande när jämförelser görs mellan åren.
SL-koncernen har ökat antalet medarbetare genom övertagandet av personal (97
personer) för biljettkontrollverksamhet från Veolia (fd Connex). Övriga ökningar
av antalet medarbetare inom landstinget beror främst på utökat antal vikarier bl.a.
på grund av föräldraledighet och annan ledighet t ex friårsledighet. Utöver detta
har antalet medarbetare ökat med anledning av utökade uppdrag och förkortad
nattarbetstid som trädde i kraft den 1 april.
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ANSTÄLLDA
2005
Förändr. i %
% - andel
kvinnor

Antal anställda
Antal årsarbetare 1)
Sysselsättningsgrad 2)
Deltidsanställda
Andel utrikesfödda 4)

45 104
42 917
95,2 %
16,8 %
-

42 243
40 382
95,6 %
15,8 %
19,7 %

6,8
6,3
-0,4
6,3
-

2006
% - andel män

80,3
79,8
90,8 3)
-

19,7
20,2
9,2 3)
-

1)

Summerad sysselsättningsgrad. 2) Sysselsättningsgrad i förhållande till antal anställda.
Andelen kvinnor respektive män av totalt antal deltidsanställda.
4)
Uppgift för 2006 saknas. (2004 var andelen 19,5 %). Källa: Sveriges kommuner och landsting.
3)

Den ökade andelen deltidsanställda härrör sig företrädesvis från bildandet av
TioHundra AB och utgörs till övervägande del av det stora tillskott av gruppen
vårdare inom omsorgen - där en majoritet av de anställda har en deltidsanställning.

Bemanningskostnader
Bemanningskostnaderna dvs personalkostnaderna och kostnaderna för inhyrd
personal har ökat med 5,5% (4,4%) till 20 486 mkr (19 411 mkr). De totala
personalkostnaderna uppgick till 20 346 mkr (19 297 mkr) och kostnaderna för
inhyrd personal har ökat till 140 mkr (114 mkr), vilket motsvarar 0,7% (0,6%) av
personalkostnaderna.
BEMANNINGSKOSTNADER, mkr
2006
Lönekostnader
13 150
därav
- sjuklön
195
- ersättning för övrig frånvaro
1 947
- övertidsersättning
245
Pensionskostnader
2 131
Sociala avgifter
4 558
därav - särskild sjukförsäkringsavgift
26
Övriga personalkostnader 1)
507
Summa personalkostnader
20 346
Kostnader för inhyrd personal
140
därav
- Hälso- och sjukvården inkl tandvård
135
- Trafik
1
- Fastighet
0
- Övriga2)
4
Summa bemanningskostnader
20 486
1)
2)

2005
12 458
197
1 763
236
1 972
4 343
21
524
19 297
114
108
1
0
5
19 411

Förändr. i %
5,6
-1,0
10,4
3,8
8,1
4,9
23,8
-3,2
5,4
22,8
25,0
28,6
0,0
-22,9
5,5

T ex. företagshälsovård, friskvård, utbildnings- och konferenskostnader, personalrepresentation och kostnadsersättningar.
Inkl koncernjusteringar
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Sammantaget är kostnaderna för sjuklön och särskild sjukförsäkringsavgift 2,5
mkr högre än 2005, en ökning med 1,1%. Jämfört med lönekostnadsökningen är
den måttlig och kan förklaras med sjunkande sjukfrånvaro samt att sjukförsäkringsavgiften faktiskt har minskat p.g.a. minskat antal heltidssjukskrivna. Jämförelser mellan åren för posterna för sjuklön och särskild sjukförsäkringsavgift är
inte jämförbara då kostnaderna för år 2005 inte är särredovisade.
Kostnaderna för inhyrd personal har ökat med 26 mkr jämfört med 2005. Främst
är det primärvård-, psykiatri- och beroendevården som hyrt in sjuksköterskor och
läkare. SLSO rapporterar att det är enstaka enheter med rekryteringssvårigheter
som står för stora delar av kostnaderna. Även inom akutsjukvården har kostnaderna ökat jämfört med föregående år. Både Karolinska universitetssjukhuset och
SNS har hyrt in sjuksköterskor inom operation-, intensivvård- och anestesiverksamhet.

Medellöneutveckling
TioHundras påverkan på statistiken är tydlig även på medellöneutvecklingen då
grupper med generellt lägre medellöner tillkommit. Därför visas en jämförelse på
medellöneutvecklingen utan att TioHundra inkluderas (proforma)
Inklusive Tiohundra
Medellön
2006
Kvinnor
24 987
Män
32 957
Totalt
26 542

Medellön
2005
24 533
32 041
26 020

MEDELLÖNEUTVECKLING
Proforma exklusive Tiohundra
Diff kr
Diff
Medellön
Medellön
%
2006
2005
454,78
1,85 Kvinnor
25 354
24 578
915,32
2,86 Män
33 066
31 983
522,01
2,01 Totalt
26 908
26 049

Diff kr
776,04
1 082, 98
858,89

Kompetensförsörjning
Rekryteringsbehov
Tillgången på arbetskraft är i stort sett i balans med efterfrågan. Planering inför
kommande pensionsavgångar pågår genom olika utbildningsinsatser, marknadsföring och samverkan med utbildningsinstitutioner.
För korttidsfrånvaro har de flesta bolag/förvaltningar inom vården egna vikarie-/
resurspooler med anställda sjuksköterskor, undersköterskor och läkarsekreterare.
Rekryteringssvårigheter kvarstår inom vissa specialiteter inom hälso- och sjukvården. De sjuksköterskespecialiteter som har rekryteringssvårigheter främst
inom intensivvård, operation och anestesi. I viss mån gäller det också barnsjuksköterskor samt psykiatrisjuksköterskor framförallt till beroendevården. När
det gäller läkare är de svårrekryterade specialiteterna främst psykiatri, allmänmedicin, radiologi och patologi.

Diff
%
3,16
3,39
3,30
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Trafik- och fastighetsverksamheter rapporterar en ökad konkurrens om arbetskraften vid rekrytering av erfarna projektledare samt specialister inom teknik, IT
samt bygg- och fastighetssektor. Locum arbetar t ex med kompetensöverföring
genom att äldre medarbetare fungerar som coacher/internlärare och skolar in
yngre kollegor. SL startar en SL-akademi där bl.a. den långsiktiga försörjningen
av trafikpersonal ingår.
Särskilda satsningar på kompetensutveckling
En fortsatt utbyggnad av primärvård och närsjukvård innebär ökad efterfrågan på
allmänspecialister. För att bemöta detta och ökade pensionsavgångar har utökningen av antalet utbildningsplatser/ST-block i allmänmedicin fortsatt under året.
För att möta den efterfrågan som landstinget har och fortsatt kommer att ha av
specialistsjuksköterskor inom intensivvård har en intensivvårdsutbildning upphandlats. Fem kursstarter är planerade under perioden 2007 – 2011 med kursstart
i mars varje år. Satsning på specialistutbildningar för sjuksköterskor har även
gjorts inom operation, onkologi, barnsjukvård och psykiatri samt i ambulansverksamheten där kravet fr.o.m. 2008 är specialistutbildning.
I enlighet med landstingsfullmäktiges beslut fördelades 7 mkr till särskilda kompetensutvecklingsprojekt. Bl a fick Karolinska Universitetssjukhusets FoUUenhet medel för att ta fram en webbaserad utbildning inom hjärt-lungräddning.
En fortsatt satsning gjordes på vidareutbildning, motsvarande kandidatexamen,
för 70 sjuksköterskor examinerade före 1993. Syftet är att ge sjuksköterskorna
behörighet att söka specialistutbildningar. Fr.o.m. 2001 har ca 400 sjuksköterskor
gått utbildningen.
Utländsk vårdpersonal
För att möta behoven av specialistutbildad personal har arbetet fortsatt med
rekrytering av sjuksköterskor och läkare från EU/EES, från främst Tyskland.
Under året har bland annat 15 specialistutbildade sjuksköterskor inom
intensivvård och operation rekryterats.
Landstinget arbetar också med att underlätta för vårdpersonal med utländsk
utbildning (framförallt läkare, sjuksköterskor och tandläkare) boende i Sverige att
få svensk legitimation och en god introduktion till svensk hälso- och sjukvård.
Ungdomar
Ungdomar är en viktig målgrupp i landstingets långsiktiga rekryteringsfrämjande
arbete. För att nå dessa och väcka intresse för hälso- och sjukvårdens yrken,
anordnas prao, (under året 600 elever varav 78% flickor och 21% pojkar),
sommarpraktik (under året 800 ungdomar varav 60% flickor och 40% pojkar)
och studiebesök. Landstinget är också utställare på SACO:s studentmässa. Ett
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nytt informationsmaterial har tagits fram med språk och stil som är anpassat för
ungdomar (se även www.sll.se/unga).
Arbetsmarknadspolitiska åtgärder
Under året har 330 personer haft anställning eller praktik i landstinget inom olika
typer av arbetsmarknadspolitiska åtgärder/program. Ca 40 av dessa utgörs av
arbetslösa utländska läkare, sjuksköterskor och tandläkare som anvisats allmänt
och förstärkt anställningsstöd för provtjänstgöringar som specialist eller arbetspraktik för auskultation. Utöver dessa har 40 personer haft plusjobb, 25 utbildningsvikariat och 180 personer har haft friårsvikariat. Resterande utgörs bl.a. av
arbetspraktik och särskilt anställningsstöd.
Projekt för kompetensanalys och kompetensutveckling
Landstingets projekt för att ta fram en koncerngemensam modell för kompetensanalys och kompetensutveckling, har under året avslutat första fasen,
analysfasen. Modellen med kompletterande IT-stöd i Palett
(ProCOMPETENCE), ska användas för att inventera nuvarande och framtida
kompetensbehov och som stöd till förvaltningar/bolag i arbetet med att
säkerställa att organisationen har rätt kompetens utifrån verksamhetens behov.
Fas två i projektet som innebär genomförande av identifierad kompetensutveckling har påbörjats och avslutas under 2007. Sammantaget berör projektet nära
5 000 medarbetare inom hälso- och sjukvården och delfinansieras med medel
från Europeiska socialfonden (ESF).
Gyllene Äpplet
Gyllene Äpplet delades för trettonde året i rad ut till medarbetare som aktivt skapat möjligheter för lärande i landstinget. I år gick priset till förbättringsprojektet
patientdelaktighet – portfolio i hjärnskaderehabilitering på Danderyds sjukhus.
Medel för kompetens- och motivationshöjande åtgärder
Fullmäktige avsatte 40 mkr för kompetens- och motivationshöjande åtgärder för
2006. Förvaltningar och bolag har i enlighet med riktlinjerna genomfört t.ex.
föreläsningar, konferenser med teman som stress, jämställdhet, bemötande i
vården.

Personaladministrativt system
Enligt beslut i landstingsfullmäktige ska hela hälso- och sjukvården använda samma personaladministrativa system fr.o.m. 2007. Ett omfattande föreberedelsearbete att införa detta PA-system i de fyra kvarvarande verksamheterna har gjorts
under 2006. Parallellt med detta har en implementering av en ny version av PAsystemet genomförts med bl.a. utbildning av ca 4 500 chefer i hela landstinget.
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Arbetsmiljö och hälsa
Från och med 2006 använder landstingets förvaltningar och bolag en SLLgemensam medarbetarenkät. Genomförandet av medarbetarenkäten har skett
enligt den tidsplan som utarbetats i samverkan mellan respektive förvaltning/bolag och leverantören IC Quality AB. Verksamheterna har gjort åtgärdsplaner som ska användas i det fortsatta arbetsmiljö- och hälsoarbetet för att skapa
hälsofrämjande arbetsplatser.
Resultatet av medarbetarenkäten sammanfattas i landstingets Medarbetarfokus
2006 www.sll.se (Arbeta hos oss) där även redovisningen av förvaltningars och
bolags arbete med FAS- 05 finns att läsa.
Samverkansarbetet och FAS - 05
I enlighet med landstingsstyrelsens beslut har förvaltningar och bolag i uppdrag
att vidareutveckla landstingets samverkansarbete utifrån inriktningen i det
centrala avtalet FAS 05, Förnyelse – Arbetsmiljö – Samverkan i kommuner,
landsting och regioner. Målsättningen med överenskommelsen är att parterna
aktivt ska arbeta för och stödja en utveckling där en väl fungerande verksamhet
förenas med ett långsiktigt hållbart arbetsliv.
Förvaltningar och bolag redovisar att det pågår ett målmedvetet arbete för att
vidareutveckla arbetsformerna vid arbetsplatsträffar och samverkansgrupper.
Redovisningen visar att ett flertal förvaltningar/bolag har inlett eller har för
avsikt att inleda en partsgemensam översyn av det egna samverkansavtalet i syfte
att uppdatera avtalet utifrån intentionerna i FAS 05. Verksamheterna har lagt in
samverkansfrågor i chefs- och arbetsmiljöutbildningar och betonat arbetsplatsträffarnas förutsättningar för dialog och medarbetarnas delaktighet.
Särskild satsning på det hälsostrategiska arbetsmiljöarbetet
För att vidareutveckla landstingets arbetsmiljö- och hälsoarbete avsatte landstingsfullmäktige 12 mkr i budget 2006, medel som under våren fördelades till
arbetsmiljöprojekt vid förvaltningar och bolag. Under 2007 ska projekten utvärderas och resultaten sammanställas i en folder. För att stimulera till kunskapsoch erfarenhetsutbyte har ett flertal av landstingets arbetsmiljöprojekt
presenterats vid temakonferenser för nyckelpersoner inom arbetsmiljöområdet.
Många verksamheter har genomfört friskvårdsaktiviteter och erbjudit friskvårdspeng. Många enheter har tillsatt hälso-/friskvårdsgrupper med syfte att stimulera
medarbetarna till att delta i hälsofrämjande aktiviteter på teman som kondition,
styrka, sömn, stress och kost. Inom framför allt hälso- och sjukvården pågår
omfattande friskvårdsprojekt för att minska sjukfrånvaron och förhindra framtida
sjukskrivningar.Genom att ta fram policyprogram och vidta särskilda åtgärder
som t ex rökförbud på arbetstid, har landstingets sjukvårdsverksamheter verkat
för att kunna erbjuda patienter, medarbetare och besökare en rökfri miljö.
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Säkerhetsfrågorna är högt prioriterade inom SLL och förvaltningar/bolag har
under året aktivt arbetat med att införa en säkerhetskultur. Flera verksamheter har
drivit hot- och våldsprojekt och har vidtagit särskilda åtgärder för att öka säkerheten för patienter och medarbetare, som t ex att anlita väktare och utveckla
kompetensen i att förebygga och hantera hot- och våldsincidenter i arbetsmiljön.
Landstingets verksamheter har under året arbetat för att anpassa arbetstiderna till
EU-reglerna och de nya bestämmelserna i arbetstidslagen som gäller från januari
2007.
Sjukfrånvaro

Genomsnittligt antal sjukdagar per anställd
Genomsnittligt antal sjukdagar per vårdgren;
- Akutsjukhus
- Geriatrik
- Psykiatri
- Primärvård
Sjuktillfällen < 14 dgr
Sjuktillfällen > 14 dgr

SJUKFRÅNVARO
2006
Kvinnor Män
23,1
12,0
22,9
25,8
26,9
20,8
89 %
11 %

9,6
16,4
16,1
11,7
92 %
8%

Totalt
20,9
20,6
24,8
23,8
19,5
89 %
11 %

2005
Kvinnor Män
23,5
12,0
23,1
26,9
25,6
19,8
87 %
13 %

10,0
17,1
14,8
12,6
92 %
8%

Minskningen av antalet genomsnittliga sjukdagar per anställd är under året 0,3
dagar, från 21,2 dagar till 20,9 dagar. 23,1 (23,5) dagar för kvinnor och 12,0
(12,0) dagar för män. Under de senaste fyra åren har sjukfrånvarodagarna
minskat med sammanlagt 5,2 dagar per anställd. Även i sjukfrånvarostatistiken
återspeglas den nya typen av verksamhet som genom TioHundra har tillförts
vilket innebär en mindre minskning av sjukfrånvaron. Om den nytillkomna
verksamheten räknas bort har landstinget en minskning med 0,9 dagar per
anställd i genomsnitt till 20,3 dagar. Andelen sjuktillfällen som är längre än 14
dagar har minskat jämfört med föregående år. En fördjupning av landstingets
sjukfrånvaro finns i Medarbetarfokus 2006 www.sll.se (Arbeta hos oss).

Totalt
21,2
20,7
25,9
22,7
18,8
88 %
12 %
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SJUKFRÅNVARO
Obligatorisk sjukfrånvaroredovisning Sjukfrånvaroandel i relation till ordinarie arbetstid* i %
2006
Kvinnors sjukfrånvaroandel
8,4
Mäns sjukfrånvaroandel
4,4
Totala sjukfrånvaroandelen
7,6
Sjukfrånvaroandel för medarb < =29 år
5,0
Sjukfrånvaroandel för medarb 30-49 år
6,9
Sjukfrånvaroandel för medarb > = 50 år
8,9
Sjukfrånvaroandel 60 dgr eller mer i förhållande till total sjukfrånvarotid
64,3
Ordinarie arbetstid = anställningens avtalade tid exkl. frånvaro (eventuella frånvaro orsaker som saknar ekonomiska värden
ingår, t ex tjänstledighet utan lön, i enlighet med SKLs tolkning)

I den procentuella obligatoriska sjukfrånvaroredovisningen ingår timanställda
samt tidsbegränsad sjukersättning i underlagen. Den är därför inte direkt jämförbar med sjukdagar per anställd, där dessa grupper inte ingår.

Jämställdhet
Landstingets projekt för certifierad jämställdhetsutbildning, med medel från
Europeiska socialfonden, fortsätter enligt planerna och har blivit eftertraktad.
Alla förvaltningar och bolag har haft deltagare i utbildningen. Utbildningen riktar
sig till chefer och nyckelpersoner (t ex inom PA-området och upphandling) inom
landstinget och Karolinska Institutet (KI). Sammanlagt är det hittills 400 chefer
och 45 nyckelpersoner som gått utbildningen.
Verksamhetsanknutna insatser för att sätta fokus på jämställdhetsfrågorna sker på
olika håll inom koncernen. Bl a har arbetet med ”3 x APT” intensifierats (ett
arbetsplatsanknutet material används och diskuteras vid tre tillfällen på arbetsplatsträffar) ett arbete som pågår inom ett flertal verksamheter.
Under året har landstingsgemensamma riktlinjer för jämställdhetsplaner tagits
fram. Dessa gäller fr.o.m. 2007, och har till syfte att förenkla uppföljningen. De
flesta förvaltningar och bolag har arbetat fram jämställdhetsplaner för 2006.
Under 2006 har många av landstingets förvaltningar och bolag använt sig av
Nyckeltalsinstitutets jämställdhetsindex (Jämix). Indexet som består av nio lätt
mätbara nyckeltal som utgör indikatorer på centrala aspekter av jämställdheten i
en organisation och gör det möjligt att jämföra med andra organisationer. Indexet
visar att landstinget är något bättre genomsnittligt i relation till andra organisationer. Jämförelser mellan landstingets bolag och förvaltningar visar på stor
spridning och att förbättringsområden finns.

2005
8,3
4,4
7,5
5,4
6,9
8,6
63,6
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Mångfald
Statistiken från SKL under de senaste åren visar att andelen utrikes födda medarbetare inom landstinget återspeglar i stort sett befolkningens sammansättning i
länet.
Sammanlagt har 140 chefer deltagit i de seminarier om homo-, bi- och
transfrågor (HBT) som anordnats vid tre olika tillfällen. Under året har också ett
seminarium med diskrimineringsombudsmannen (DO) för personalchefer och
personalhandläggare genomförts.
Under året har riktlinjer för en landstingsgemensam struktur för mångfaldsplaner
tagits fram bl.a. i syfte att underlätta uppföljning, resultat mm. Drygt hälften av
landstingets förvaltningar och bolag har tagit fram mångfaldsplaner för 2006.

Miljö
Miljö Steg 4
Nedan ges en preliminär bild av arbetet med målen i Miljö Steg 4. En mer utförlig
analys kommer att sammanställas i en särskild rapport under våren.

Mål 1: Luftföroreningar och buller från väg-, spår- och sjötrafik
Mål för perioden: År 2006 ska minst en fjärdedel av landstingets person- och
varutransporter utföras med förnybara drivmedel. Senast 2003 ska en plan för
bullerminskning finnas i verksamheter som upphandlar eller bedriver väg- och
spårtrafik.
SL står för huvuddelen av landstingets transportarbete. Därför har SL:s introduktion av förnybara drivmedel varit helt avgörande för om landstinget som helhet
skulle lyckas nå målet. SL har nått målet om 25% förnybara drivmedel i busstrafiken. SL har vid årsskiftet 379 etanolbussar och 51 biogasbussar. Dessutom sker
även inblandning av Rapsmetylester (RME) i diesel. Spårtrafiken drivs till 100%
med förnybar el.
För Waxholmsbolaget har det länge saknats alternativ till diesel. Hösten 2006
infördes emellertid MK1-diesel med 5% inblandning av en förnybar komponent,
som standardbränsle i de egna fartygen. Vidare har Waxholmsbolaget reducerat
drivmedelsåtgången med cirka 10% genom ett anpassat körsätt och dessutom
genomfört ett försök med syntetisk diesel.
Färdtjänsten höjde år 2006 bonusen för transport med miljöbilar, från 4,5 till 9 kr
per mil. Resultatet blev att antalet miljöbilar ökade från 53 till 476.
Mot bakgrund av ovanstående bedöms målet avseende förnybara drivmedel vara
uppnått.
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Landstingets arbete för minskat buller sker planenligt. Målet är uppnått.

Mål 2: Luftföroreningar från värme och elproduktion
Mål för perioden: År 2006 kommer minst 75% av värme och elektricitet från
miljöanpassade energikällor. Den totala energikonsumtionen ska inte ha ökat
jämfört med år 2000.
Målet att minst 75% av värme och elektricitet ska komma från miljöanpassade
energikällor är uppnått. Beträffande målet att energikonsumtionen inte ska öka,
jämfört med år 2000, går inte att verifiera då SL inte har uppgifter längre tillbaka
än år 2005. Locum har minskat sin energikonsumtion jämfört med år 2000 och SL
har minskat jämfört med år 2005.

Mål 3: Äldre föroreningar i mark och byggnader
Mål för perioden: År 2006 är minst hälften av alla identifierade mark- och
byggnadsföroreningar sanerade.
Locums inventeringsprojekt för fastigheter pågår och beräknas kunna redovisas år
2008. De fastighetsföroreningar som identifieras i samband med om-, ny- eller
tillbyggnad av sjukhusens lokaler saneras till minst 50%.
SL har identifierat två förorenade områden och sanering kommer att påbörjas
under 2007. Folktandvården har nått målet om amalgamsanering av samtliga
kliniker. Målet är uppnått.

Mål 4: Läkemedelsrester i miljön
Mål för perioden: År 2006 har handlingsplaner för att minska läkemedelsrester i
naturen antagits och används i landstingets alla vårdsektorer.
De förvaltningar och bolag som inom Stockholms läns landsting bedriver öppen
och sluten vård samt tandvård, har implementerat handlingsplaner. Målet är
uppnått.

Mål 5: Lustgasutsläpp från vården
Mål för perioden: En testanläggning för rening av lustgas i frånluft ska vara i
drift senast år 2004. Ambitionen är att lustgasutsläpp från landstingets verksamheter till atmosfären år 2006 skall vara reducerade till hälften jämfört med år
2001.
En lustgasspjälkare finns sedan 2004 på förlossningskliniken vid Karolinska
Universitetssjukhuset, Huddinge. Målet är därmed uppnått. Ambitionen att
reducera lustgasutsläppen till hälften för landstingets verksamheter har skjutits
upp p.g.a. planerade ombyggnationer av sjukhusen och kan därför i dagsläget inte
infrias.
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Mål 6: Verksamhetsanknutna miljöfrågor
Miljöprogrammets mål uppnås med hjälp av miljöledningssystem, som ska vara
certifierade senast år 2003 (dispenser har dock lämnats).
Vid årsskiftet innehade alla delar av landstinget miljöledningssystem, baserade på
ISO 14001. De sista certifieringsrevisionerna slutfördes under början av år 2007.
Målet är uppnått.

Uppdragen i budgetens avsnitt Miljö och hållbar utveckling
Rutin för miljökonsekvensanalys införs successivt bland förvaltningar och bolag.
Även direktivet om att välja miljöbil har fått genomslag och andelen kan
förväntas öka i takt med nyanskaffning av fordon.
En utredning om HA-oljefria och dubbfria däck är slutförd. Utredningen om
inglasning av tunnelbanan avslutas under januari 2007.
SL har ett uppdrag att utreda möjligheterna att genomföra ett fullskaletest av en
elhybridbuss, som drivs med ett förnybart drivmedel. En förstudie, som genomfördes år 2006, pekar på ett par alternativa möjligheter.
Ett arbete med att ta fram en central avvecklingsplan för PVC har genomförts.
Planen ska implementeras i samstämmighet med miljömålen i Miljö Steg 5, ett
arbete som redan pågår bland bolag och förvaltningar. Krav ställs – där så är
möjligt – på att produkter ska vara fria från PVC.
Under år 2006 påbörjades arbetet med åtgärdsprogrammet De tio viktigaste
miljöåtgärderna för att förbättra hälsan hos befolkningen i Stockholms län.

Inköp - Upphandling
Syftet med ett upphandlingsbokslut är att redogöra för hur upphandlingsarbetet
har gått under året. Det som framförallt ska visas är storleken på vad som handlats
upp, hur många helårsbefattningar som arbetar med upphandling och hur många
som arbetar med avrop från givna ramavtal. Dessutom ska bokslutet innehålla
gjorda kostnadsbesparingar och de överprövningar som skett och hur mycket det
har kostat oss i intern tid och ev extra kostnader för överprövningarna.
Inköpskostnader utgör ca 20% av sjukvårdens verksamhetskostnader. Att säkerställa bästa möjliga upphandlings-/inköpsprocesser inom SLL är av stor vikt för
att inköp ska kunna bidra till de effektivitets- och besparingskrav som många av
verksamheterna arbetar med att uppnå.
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Upphandlat 2006
Upphandlingar utgör ramarna och förutsättningarna för framtida inköp. Ramen
visar vad som gäller, till vilka priser och ska därmed underlätta för de som ska
avropa från avtalen. Avtalen finns tillgängliga på landstingets hemsida och vropsinformationen finns inlagda i inköpssystemet Clockwork Logistics samt hos
MediCarrier.
Ett avtal som har ett värde över direktupphandlingsgränsen har en giltighet
igenomsnitt på tre år och med möjlighet till förlängning med två år. Inom SLL
finns det idag 78 heltidstjänster som arbetar med upphandling. För att avropa på
gjorda avtal finns det 28 heltidstjänster och i dessa ingår inte personal i vården
som gör beställningar.
Det totala värdet av SLL:s upphandlingar som de olika enheterna har genomfört
under 2006 uppgår till ett värde på ca 11 650 mkr. Av dessa utgjorde upphandlingar med värden över direktupphandlingsgränsen till ca 11 163 mkr och under
direktupphandlingsgränsen till ca 488 mkr.
I nedanstående tabell beskrivs hur fördelningen av upphandlingsvärden ser ut
mellan de olika resultatenheterna. De enheter som gett SLL Upphandling uppdrag
att genomföra deras upphandling redovisas under SLL Upphandlings siffror.
Totalt upphandlat inom SLL under 2006 (mkr)

SLL Upphandling
SMIL-enheterna 1)
Övrig sjuk- och tandvård
Fastighet
Trafik

Under direktupphandlingsgränsen

6 039
584
606
1 124
3 298

6 039
357
590
899
3 278

227
15
224
20

11 650
11 163
De fyra SMIL-enheterna är Karolinska, Södersjukhuset, Danderyd och SLSO

Summa
1)

Totalt värde

Över direktupphandlingsgränsen

488

Kostnadsbesparande åtgärder
SLL Upphandling har under året tillsammans med inköps-/upphandlingsavdelningarna på Karolinska, Södersjukhuset, Danderyds sjukhus samt SLSO lett ett
omfattande förbättringsarbete genom projektet SMIL (SMarta Inköp inom Landstinget). Projektet går fr o m 2007 över i en process. Styrgruppen kommer att fortsätta träffas ca 4 ggr per år och projektgruppen fortsätter sina möten var 14:e dag.
Projektgruppen har under året utökats med Södertälje och Norrtälje sjukhus. En
gång i månaden finns även representanter med från MTA för att diskutera samordnade upphandlingar av medicintekniska produkter.
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I början av året hade SMIL-projektet realiserat årliga besparingar på ca 31 mkr.
Under förutsättning att verksamheterna utnyttjar de tecknade ramavtalen och med
samma köpmönster som tidigare, beräknas de kommande årliga besparingarna
uppgå till ca 200 mkr. Det är framförallt två upphandlingar där besparingarna är
verkligt stora. Upphandling av IT-hårdvara beräknas ge en årlig besparing på ca
80 mkr och telefoniupphandlingen beräknas på sikt ge en besparing på ca 35 mkr
per år.
Totalt har kostnaderna ökat med 8,3% mellan åren 2005 och 2006. Den främsta
anledningen till kostnadsökningen beror på att vårdproduktionen har ökat och
behandlingsmetoderna ändrats där dyrare material används. Avtalet för IT-hårdvara var klart vid halvårsskiftet och effekten för de fyra enheterna är en sänkning
med ca 40%.
Inköpskostnader 2005-2006 SMIL-enheterna, mkr

Vara/tjänst
Laboratorietjänster
Röntgentjänster
Övriga verksamhetsanknutna tjänster
Läkemedel, vaccin, näringspreparat samt blod
Tekniska hjälpmedel
Laboratoriemateriel
Vårdmateriel
Datamateriel
Livsmedel, patienter
Inoperativa hjälpmedel
Medicinteknisk materiel och utr inkl röntgenmatrl
Kirurgimateriel inkl anestesi
Förbrukningsinv och förbrukningsmtrl, ej vårdrelaterat
Kontors- Info- och övrigt material
Inhyrd personal
Telefoni och postservice
IT-tjänster
Transporter och frakter
Tvättjänster
Konsulttjänster
Reparation/underhåll datorutrustning
Reparation/underhåll medtekn utrustning
Tolkservice
Övriga tjänster
Övriga kostnader
Summa inköpskostnader enligt ovan

2006
165
187
119
996
144
257
279
75
148
250
113
150
118
108
121
150
168
41
117
165
85
92
33
154
193
4 428

2005
159
154
110
831
141
251
314
125
136
199
87
129
114
110
97
167
179
76
102
151
46
98
34
141
136
4 089

Förändr
%
06-05

4
22
8
20
2
2
-11
-40
8
25
29
16
4
-2
24
-10
-6
-46
15
10
85
-6
-3
9
42
8

ÅRSREDOVISNING 2006
2007-03-02

Bilaga 1:2
43 (118)

Andra åtgärder för att minska kostnader och styra mot ställda mål gör t.ex. Locum
AB som startat en upphandlingsberedning. Syftet med upphandlingsberedningen
är ta ett överskådligt grepp av de åtgärder som behöver genomföras för att styra
mot uppställda mål. Locum AB har även påbörjat en upphandling med inriktning
på energibesparingar. Upphandlingen baseras på ett koncept som benämns EPC
(Energy Performance Contracting).
Vidare har SL förändrat sitt arbetssätt vid underhållsarbete. Underhåll har genomförts samtidigt med flera entreprenader pågående samtidigt i anläggningen. För
utfört underhåll på Fruängsbanan med hel avstängning och parallella entreprenader har besparingen uppskattats till ca 70 miljoner. Arbetssättet kommer nu att
tillämpas på framtida planerade banunderhåll. Inom SL pågår även ett effektiviseringsarbete med översyn och samordning av bolagets ledningssystem.
System för Upphandling och Inköp
Flera upphandlingsenheter inom landstinget använder idag upphandlingssystemet
Avantra som underlättar det administrativa arbetet och som ger en bra överblick.
När en upphandling är avslutad överförs alla förutsättningar som avtalats med antagna leverantörer till bl.a. MediCarrier och till inköpssystemet Clockwork Logistics som de flesta vårdenheter inom SLL idag använder. Ur systemen kan sedan
statistik tas ut om hur SLL använder de tecknade ramavtalen och vid framtida
upphandlingar och därmed vilar underlaget på en bättre bas.
Kvalitetsarbete
Stockholms läns landsting nuvarande upphandlingspolicy har gällt sedan 200201-01. Arbetet med att öka kvaliteten i upphandlingsarbetet är under stark
utveckling. Av de enheter som själva genomför upphandlingar har 81% (78%)
tagit fram en egen upphandlingspolicy med utgångspunkt från den centrala
policyn. Därtill har 58% (39%) tagit fram och använder sig av en dokumenterad
och standardiserad upphandlingsprocess. 58% (51%) tar fram en strategi för varje
upphandling och som sedan följs upp.
Överprövningar
Under 2006 överprövades 30 av SLLs upphandlingar i förvaltningsdomstol, vilket
är en minskning med 12% jämfört med 2005. Samtidigt beräknas en ökning totalt
i Sverige ske med ca 30%. Tiden som den enskilde upphandlaren får lägga ner i
ett överprövningsärende är allt från 10 till 200 arbetstimmar, genomsnittstiden
under 2006 är 45 arbetstimmar. Därtill kommer det tid för juristhjälp, intern eller
extern. Tabellen nedan visar fördelningen mellan vad SLL har vunnit respektive
förlorat för 2005 och 2006.
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2006
30
19
7
4

2005
34
27
7
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Folkhälsa
Av landstingets förvaltningar och bolag har 21 av 22 rapporterat om arbete med
landstingets folkhälsopolicy. Rapportering har avlämnats i förvaltningsberättelser.
Kvaliteten på avrapporteringen skiljer sig markant både till innehåll och omfattning. Ett par verksamheter har inte rapporterat Folkhälsa som ett eget avsnitt
vilket försvårar tolkning av lämnade uppgifter.
Fem resultatenheter anger att man har en handlingsplan för arbete med landstingets folkhälsopolicy och ytterligare två att man har en handlingsplan under utveckling. En skönjbar trend i rapporteringen är att flera resultatenheter redovisar hela
eller delar av sitt folkhälsoarbete till andra sakområden som miljö, personal och
barn.
Ett integrerat förhållningssätt till folkhälsofrågorna är eftersträvansvärt och helt i
linje med folkhälsopolicyn, men detta kräver också en ordentlig analys av grundförutsättningarna. Av föreliggande underlag går i många fall inte att utläsa huruvida detta genomförts.
Det är en stor spännvidd i rapporterade aktiviteter och mycket arbete pågår. I de
flesta fall är det mål som är nära den egna kärnverksamheten som redovisas. Flera
av verksamheterna redovisar insatser för den egna personalens hälsa men inte i
samma utsträckning insatser med fokus på hälsan hos länets befolkning. I linje
med detta har enligt rapporteringen inte heller upphandling och avtal kring varor
och tjänster använts som en möjlighet att påverka förutsättningarna för en god
hälsa hos befolkningen.
Exempel på rapporterade insatser: Regionplane- och trafikkontoret arbetar med att
integrera folkhälsoperspektivet i sitt planeringsarbete, Färdtjänsten arbetar med att
öka tillgängligheten i sitt informationsmaterial, landstingets sjukhus genomför tillsammans med Centrum för folkhälsa en kartläggning av pågående hälsofrämjande
och förebyggande arbete, SLSO utvecklar en handlingsplan.
Centrum för folkhälsa fortsätter sitt uppdrag att stödja landstingets resultatenheter
i arbetet med folkhälsopolicyn. Stödåtgärder under 2006 har varit utbildning, informationsinsatser och konsultativt stöd. Under 2007 kommer stödet till landstingets verksamheter att inriktas mot följande områden: att utveckla verksamhetsspecifika indikatorer för att kunna följa det egna folkhälsoarbetet, att utveckla
samverkan kring folkhälsofrågor med andra aktörer i länet, att stötta utvecklingen
av hälsofrämjande hälso- och sjukvård och att integrera folkhälsofrågorna med
annat utvecklingsarbete.
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Förvaltningars och bolags egen uppfattning om efterlevnaden avseende
Folkhälsopolicyn
Helt=12

Delvis=7

Ej=2

Barnkonventionen
Handlingsplanen för Barnkonventionen beslutades i fullmäktige 2005-10-11.
Handlingsplanen trycktes under våren 2006 - både i hel version och i kortversion.
Kortversionen har via personaltidningen STING distribuerats till samtliga medarbetare i landstinget. Landstingsstyrelsens förvaltning har inrättat en programfunktion för handikappfrågor och Barnkonventionen.
I Kultur- och utbildningsnämndens uppdrag ingår att minst hälften av anslaget för
kulturstöd skall gå till verksamhet för barn och ungdomar. Inför 2007 kommer
kulturnämnden att ta med en separat paragraf om Barnkonventionen i driftavtalen.
Barnkonventionen beaktas i den regionala utvecklingsplanen från 2001, som
Regionplane- och trafikkontoret utarbetat. Kontoret utvecklar arbetssätt för olika
grupper/invånare för att fortsätta integrera barnperspektivet i kommande plan.
Statistik om barn och deras familjer har beställts till en särskild publikation.
Vid Färdtjänstens handläggning av ansökningsärenden beaktas Barnkonventionen.
När det gäller beslut om tillstånd till färdtjänst framgår ett tydligt resonemang om
barnperspektivet, framför allt i avslagsbeslut. I taxiupphandlingen har olika krav
ställts på leverantörerna för att minimera skaderisken för barn och ungdomar.
Waxholmsbolaget anser sig kunna leva upp till konventionens intentioner. Ett gott
bemötande av alla passagerare oavsett ålder är en självklarhet i verksamheten liksom hög tillgänglighet för alla.
Inom SL AB har 69% av personalen fått utbildning om Barnkonventionen. SL
arbetar för att få in och beakta barn och ungdomars röst i sin verksamhet. Nya
trafikavtal har krav på att entreprenören ska arbeta enligt Barnkonventionen. SL
har en samordnare för barnfrågor centralt samt en ansvarig på varje avdelning.
Vid verksamhetsanpassning av landstingsägda lokaler där barn och ungdomar
behandlas, tas särskild hänsyn till deras behov. Vid dessa verksamhetsanpass-
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ningar genomförs erforderliga intervjuer, kunskapsinsamling och tester för att
säkerställa att anpassningarna är lämpliga för barnens behov.
Arbetet inom Karolinskas Barndivision beaktar den policy som fastställts i Barnkonventionen. Vad gäller hänsyn till barn och ungdomars röst i vården så kan
nämnas att Sachsska barnsjukhuset och ungdomsenheten har mycket goda resultat
i den årliga patientenkäten. Barnkonventionen beaktas inom Barnmedicinska
enheten inom Sjukvården i Salem, Nykvarn och Södertälje. Under 2007 har
Sjukvårdsdirektören beslutat att adjungera ”barnrepresentanter” till ledning och
styrgrupp för sjukhusets akutmottagning.
Vid utformningen av Folktandvårdens enkät avseende bemötande, lyhördhet och
hänsynstagande till småbarnsföräldrar och tonåringar har Barnkonventionen
beaktats. Resultaten återförs. Synpunkter och klagomål från föräldrar och barn
uppmärksammas och åtgärdas.
Inom habiliteringsverksamheten har utarbetats policydokument, Habilitering för
barnets bästa, som bygger på Barnkonventionen och betonar bland annat vikten av
arbete i samverkan för barnets bästa, att höra barnets synpunkter, att se problem ur
barnets perspektiv och att beakta barnets vilja. Nyanställd personal informeras om
policydokumentet.
Sammanfattningsvis kan sägas att Barnkonventionen genomsyrar mycket av
landstingets primära verksamhet avseende barn och ungdomar, men att en del
kvarstår att säkerställa avseende det sekundära området såsom till exempel i
upphandlingsfrågor och för barn som anhöriga inom vården.

Handikapp
En funktionsnedsättning blir ett handikapp först när individen möter brister i
miljön eller verksamheten. När bristerna åtgärdas kan handikappet minska eller
försvinna. Det är således inte individens funktionshinder som handikapprogrammet fokuserar på utan miljöer och situationer som begränsar individen.
Handikapporganisationerna är representerade i landstingets olika Samverkansråd,
som verkat inom nämnder och styrelser under året. Samverkansorganisationen är
förlängd ytterligare ett halvår i väntan på förslag om fortsatt verksamhet.
Kansliavdelningen på Landstingsstyrelsens förvaltning har inrättat en programfunktion för implementering och uppföljning av handikappfrågor och Barnkonventionen.
I BV:s vårdavtal ingår tillgängligheten till vården vad avser telefon- och väntetider. Information om tillgänglighet finns på kulturbidragsmottagarnas hemsidor.
Exempel på tillgänglighetsfrågor inom Färdtjänsten är samverkan med SL och
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kommunerna, utbyggnad av närtrafiken, utveckling av reseplanerare för
funktionshindrade och ARK-projektet (Att Resa Kollektivt).
I början av 2006 antog SL:s styrelse ett handlingsprogram för öka tillgängligheten
för funktionshindrade. Målet är att senast år 2010 ska den som själv kan ta sig till
en station eller en hållplats även kunna resa med SL. Exempel på SL:s insatser för
att förbättra för personer med funktionshinder är: låggolvsbussar, nigande bussar
vid hållplatser, ramper i bussar för rullstolar, plattformskanter med markeringar
för synskadade, höjdjustering av tunnelbaneplattformar samt utbildning.
Inventeringar och uppföljningar av tillgängligheten görs systematiskt minst vartannat år inom Waxholmsbolaget. Information om tillgängligheten i alla fartyg och
terminaler finns i tidtabeller och på bolagets hemsida. Waxholmsbolaget tilldelades landstingets bemötandepris för år 2006.
Locum har under 2006 genomfört en omfattande tillgänglighetsinventering av
fastighetsbeståndets offentliga ytor. Resultatet blev 1184 enkelt avhjälpta hinder,
vilka kommer att åtgärdas. Uppföljning kommer att ske i form av tillgänglighetsronder, som tar sin början under våren 2007.
Inventeringen visade att bristfällig eller svårtolkad skyltning var ett vanligt förekommande problem. Locum har därför startat ett arbete med att ta fram förslag till
hur skyltningen kan förbättras.
Handikapprogrammet är ett centralt dokument inom sjukvården då många personer som söker sjukvård har något slags funktionshinder. Sjukhusen har ett samarbete med patientorganisationerna i syfte att få synpunkter från patienter med
särskilda behov och därmed på bästa sätt kunna tillgodose dessa. Inom sjukhusens
HR-avdelningar finns personer, som arbetar med arbetsmarknadspolitiska
åtgärder såsom anställningsstöd, lönebidrag, arbetspraktik och andra insatser som
beslutas av regering och riksdag.
Patienter i Folktandvården med så grava funktionshinder att de inte kan få vård i
allmäntandvården remitteras till medicinsk tandvård eller till specialisttandvård.
Alla mottagningar i Folktandvården är handikappanpassade.
Aktiv delaktighet i vård och behandling eftersträvas. I Landstingets Hjälpmedelsguide finns reglerat att hjälpmedelsförskrivning alltid ska ske i samråd med
brukaren.
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Verksamhetsuppföljning
Koncernen totalt
mkr

Utfall
2006
58 571
-60 720

Intäkter
Kostnader1)
Resultat
-2 149
1)
Därav jämförelsestörande poster om 3 335 mkr

Utfall
2005
55 222
-54 076

LF Budget
2006
57 037
-56 606

1 146

431

Landstingskoncernen redovisar ett resultat för 2006 på -2 149 mkr (1 146 mkr).
Större delen av denna avvikelse beror på jämförelsestörande poster av engångskaraktär om sammanlagt 3 335 mkr. Utfallet visar en negativ avvikelse mot
budget med 2 580 mkr.
Årets resultat exklusive jämförelsestörande poster uppgår till 1 186 mkr. Större
positiva avvikelser mot budget redovisas för såväl verksamhetens intäkter som
skatteintäkterna (inkl bidrag och utjämning) med 1 512 mkr. Det främsta skälet
till skatteintäktsökningen är att skatteunderlaget i riket visar en positiv utveckling
för både 2005 och 2006. Även finansnettot har förbättrats jämfört med budget
beroende på lägre marknadsräntor. Verksamhetens kostnader exkl. jämförelsestörande poster är 1,4% högre än budgeterat. I tabellen nedan följer en sammanställning av större avvikelser mellan utfall och budget.
Avvikelser i resultat före bokslutsdispositioner jämfört
med budget mkr
Budgeterad resultat

mkr

431

Koncernfinansiering

-1 834

Därav jämförelsestörande poster
Beställare vård
Akutsjukhusen

-2 379
-115
-164

Stockholms läns sjukvårdsområde

41

Övrig sjukvård

47

SL-koncernen
Därav jämförelsestörande poster
Övrig trafik
Fastighetsverksamhet (LFS, Locum)
Övriga verksamheter inkl elimineringar

-952
-956
65
138
193

Summa avvikelse

-2 580

Utfall 2006
Därav jämförelsestörande poster

-2 149
3 335
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Koncernledningsfunktioner
Koncernfinansiering
mkr
Intäkter
Kostnader
Resultat

Utfall
2006
51 223
-52 957
-1 734

Utfall
2005
48 760
-48 689
71

LF Budget
2006
50 153
-50 053
100

Koncernfinansiering är en central redovisningsenhet där poster av koncernövergripande karaktär redovisas. Resultatet för 2006 blev -1 734 mkr vilket är 1 834
mkr lägre än budget. Anledningen till den negativa budgetavvikelsen är att jämförelsestörande poster ingår i bokslutet om totalt 2 374 mkr. Dessa utgörs av nya
ränte- och livslängdsantaganden avseende pensionsskulden 1 377 mkr, periodisering av effekt av nya pensionsavtalet KAP-KL 157 mkr, kostnadsföring av återstående belopp avseende pensionskostnader inom ÄDEL-reformen 240 mkr samt
600 mkr avseende omstruktureringskostnader.
Resultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgår till 640 mkr, vilket är 540
mkr bättre än budget. Huvudförklaringen är att skatteintäkterna blev 813 mkr
högre än budgeterat.

Landstingsstyrelsens förvaltning exklusive Vård
mkr
Intäkter
– varav landstingsbidrag
Kostnader
Resultat
Antal årsarbetare

Utfall
2006
3 432
2 951
-3 349
83
1 263

Utfall
2005
3 184
2 858
-3 097
87
1 226

LF Budget
2006
3 203
2 932
-3 203
0
1 162

Resultatet för perioden uppgick till 83 mkr, vilket innebär en positiv budgetavvikelse med motsvarande belopp. Den främsta förklaringen till det positiva resultatet är lägre driftskostnader än budgeterat.
Under 2006 har direkt under landstingsdirektören och biträdande landstingsdirektören funnits flera stabsfunktioner. Ledningsstab, Säkerhetsfrågor samt EU, IRS
rapporterar till landstingsdirektören. Staber som hanterar Smittskydd, Katastrofplanering samt FoUU rapporterar till biträdande landstingsdirektören.
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Landstingsstyrelsens förvaltning har varit indelat i följande funktionsområden:
Beställare Vård, Forum, Administration, Ekonomi/Finans, IT, Kommunikation,
Miljö, Personal och Ägarstyrning.
Forum
Forum är en landstingsgemensam, kunskapsgenererande enhet direkt underställd
landstingsdirektören. Funktionsområdet består av två centrumbildningar, CFF
(Centrum för folkhälsa) och CVU (Centrum för vårdutveckling).
Under 2006 har mycket arbete lagts ner på att utreda formerna för ett samgående
med Karolinska Institutet inom folkhälsoområdet.
Forum har under året hanterat tre stora uppdrag, gemensam vårddokumentation
(GVD), uppföljning samt stöd till lokal verksamhetsutveckling.
FoUU
Tillsammans med ansvaret att driva en väl fungerande hälso- och sjukvård har
landstinget också ansvar för att vården ständigt utvecklas och förbättras. Därför
satsas stora ekonomiska resurser på forskning, utveckling och utbildning (FoUU).
Den forskning och utveckling som bedrivs har betydelse för utvecklingen av
hälso- och sjukvården i hela landet och är på vissa områden även internationellt
betydande. En viktig orsak till detta är det långvariga samarbetet med Karolinska
Institutet .
På den politiska nivån leds FoUU-frågorna av ett särskilt FoUU-utskott direkt
under landstingsstyrelsen, vari ingår såväl majoritetspartierna som representation
från oppositionen. På tjänstemannanivån leds FoUU-frågorna i landstinget från
landstingsstyrelsens förvaltning via ett FoUU-kansli som är direkt underställt
landstingsdirektören och placerat i dennes stab.
En ledningsgrupp KI/SLL och två beredningsgrupper utgör den formella samarbetsorganisationen inom ALF-samarbetet med Karolinska Institutet.
Under 2006 satsar landstinget och staten tillsammans cirka 1 135 mkr på forskning, utveckling och utbildning inom hälso- och sjukvården. Ungefär 40% av
pengarna investeras i utbildning och 60% i forskning och utveckling.
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Beställare Vård (BV)
mkr

Utfall
2006

Utfall För2005 ändr
i%

LF Budget
2006

34 533
1 371
35 904

34 422
0,3
1 638 -16,3
36 060 -0,4

34 200
1 181
35 381

-1
-28 549
-7 518
-36 068
-4
54
-115

-195 -99,3
-28 534
0,1
-7 315
2,8
0,1
-36 044
-7 -38,5
42 29,3
51

0
-28 350
-7 065
-35 415
-3
37
0

Verksamhetens intäkter
Landstingsbidrag
Övriga intäkter
Summa verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Personalkostnader
Köpt hälso- och sjukvård
Övriga kostnader
Summa verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Finansnetto
Resultat
Antal årsarbetare1)
1) Under perioden 2005 - 2006 redovisas antal årsarbetare under LSF

Under 2006 fanns ett hälso- och sjukvårdsutskott inom landstingsstyrelsen. Till
sin hjälp har de haft nio geografiska beredningar och fem medicinska programberedningar samt en förvaltningsorganisation, Beställare Vård (BV).
Uppdraget för BV har varit att ta reda på hur behovet av hälso- och sjukvård ser
ut i länet och att därefter beställa vård för de 1,9 miljoner människor som bor i
länet.
BV redovisar ett resultat på -115 mkr, vilket motsvarar 0,3% av omslutningen.
Resultatet är 166 mkr lägre än 2005 och 115 mkr lägre än budget.
Underskott redovisas för primärvård (-197 mkr) och läkemedel (-151 mkr).
Underskotten balanseras delvis med överskott inom somatisk specialistsjukvård
(88 mkr) och övrig köpt vård (99 mkr).
Primärvårdens underskott är främst hänförligt till husläkarverksamheten.
Underskott redovisas även för avancerad medicinsk service, för den basala
hemsjukvården samt för sjukgymnastiken.
För läkemedel är kostnadsökningar för specialläkemedel,
smittskyddsläkemedel och försenad besparingseffekt för den nya rutinen för
diabetesteststickor de främsta orsakerna till underskottet.
Överskottet för somatisk specialistvård avser bland annat lägre kostnader än
budgeterat för det utökade mammografiprogrammet, lägre kostnader efter
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upphandlingar för större privata enheter och medicinsk service till privata
specialister.
Högre statsbidrag än budgeterat för asylsjukvården, lägre kostnader än budgeterat för bland annat ambulanssjukvård, habilitering och specialistrehabilitering
är förklaring till överskottet för övrig sjukvård.
Besöken har ökat både på akutsjukhusens akutmottagningar, på närakuterna
och till husläkarmottagningarna. Under året har invånarna i länet tagits om
hand inom sjukhusvården vid drygt 280 000 vårdtillfällen, en ökning med 2%
jämfört med 2005. För öppenvården noterades nära 14 000 000 öppenvårdskontakter, en ökning med drygt 2%. Läkarbesök inom primärvården ökade med
5%.
Kvalitetssäkringsarbetet har fortsatt med tydligare krav i avtalen och på uppföljningen av kvalitetskriterier. Medicinska resultat mäts och följs upp. Det kan
konstateras att sjukhusen över lag håller en hög medicinsk kvalitet. Särskilda
beställarrevisioner har utförts inom olika områden som grund för utveckling
och förbättring av vården. Befolkningen är också mer nöjd med hälso- och
sjukvården.
Närsjukvården har fortsatt att utvecklas enligt de fyra koncepten: Vårdguiden,
husläkarmottagningar, närsjukvårdscentra samt närakuter. Fyra nya närakuter har
öppnat. Koncentrationen av högspecialiserad vård till Karolinska universitetssjukhuset har fortsatt enligt plan.
Under 2006 har fler kunnat tas om hand i cancersjukvården och behandlats med
nya och bättre läkemedel. Tandvården för hemlösa har stärkts och en mottagning
för hemlösa kvinnor har öppnats. Med hjälp av den statliga psykiatrisatsningen
och egna resursförstärkningar har ett flertal nya projekt startats för att förbättra
psykiatrin.
Den nationella vårdgarantin infördes den 1 november 2005. Under 2006 har 173
mkr använts för garantistärkande åtgärder. Extrabeställningar och särskilda satsningar har gjorts för att minska väntetider till behandling.
I landstingsfullmäktiges beslut om budget 2006 fick BV cirka 140 uppdrag. Flertalet av dessa uppdrag är nu genomförda alternativt pågående. Endast två uppdrag
redovisas som inte genomförda: det ena projektet har lagts ner och det andra har
återremitteras av landstingsfullmäktige.
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Karolinska Universitetssjukhuset (Karolinska)
mkr

Utfall
2006

Utfall För2005 ändr
i%

LF Budget
2006

Verksamhetens intäkter
Såld hälso- och sjukvård
– varav SLL internt
Övriga intäkter
Summa verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Personalkostnader
Övriga kostnader
Summa verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Finansnetto
Resultat
Antal årsarbetare

7 880
7 306
2 887
10 767

7 737
7 176
2 606
10 343

1,9
1,8

-6 739
-3 901
-10 640
-300
-19
-191

-6 444
-3 674
-10 118
-263
-16
-54

4,6
6,2
5,2
14,1

-6 670
-3 511
-10 181
-300
-33
0

14 606

14 198

2,9

14 230

4,1

7 863
7 256
2 651
10 514

Karolinska är ett av Europas största sjukhus och har totalt drygt 1 600 vårdplatser.
Cirka 100 000 vårdtillfällen och knappt 1,5 miljoner besök genomförs. På sjukhuset verkar cirka 2 100 forskare och drygt 190 medarbetare disputerar årligen
Karolinskas redovisade resultat, -191 mkr är 137 mkr lägre än 2005 och 191 mkr
lägre än budget. Avvikelse mot budgeterat resultat förklaras bland annat av inte
genomförda besparingar under åren 2005 och 2006, 134 mkr, överproduktion, 76
mkr, ny medicinsk teknik, 65 mkr men även av en positiv resultateffekt till följd
av en förändrad pensionsskuldsberäkning med det nya avtalet KAP-KL, 63 mkr.
Verksamhetens intäkter har ökat med 425 mkr eller 4,1% jämfört med 2005 och
är 253 mkr eller 2,4% högre än budget. Budgetavvikelsen är bland annat en effekt
av beslut tagna av LF och BV, vilket motsvarar cirka 150 mkr. Andra förklaringar
är till exempel ökade försäljningsintäkter för lab- och röntgentjänster. Verksamhetens kostnader har ökat med knappt 522 mkr eller 5,2% jämfört med 2005 och
är högre än den budgeterade kostnadsutvecklingen på 0,6% för verksamhetens
kostnader. Orsak till budgetavvikelsen är bland annat inte genomförda
besparingar under åren 2005 och 2006, överproduktion, kostnader för ny
medicinsk teknik, ökade köp av sjukvårdstjänster.
Antalet årsarbetare har ökat med 408 eller med 2,9% jämfört med 2005. Avvikelsen mot budget motsvarar 2,6% eller 376 årsarbetare och är en följd av bland
annat ökade beställningar 50 åa, ej genomförd personalreduktion, 31 åa, förändrad
nattarbetstid, 46 åa, utbildningsprogram för IVA- och operationssjuksköterskor,
47 åa, ökat antal vikarier, 224 åa.
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I landstingsfullmäktiges beslut om budget 2006 är Karolinskas uppdrag en kostnadsreduktion på 100 mkr. Ett internt besparingsuppdrag om 110 mkr har lagts
till. Totalt uppgår kostnadsreduktionen till 210 mkr. Av uppdraget har 146 mkr
genomförts och 64 mkr kvarstår. Vidare kvarstår 70 mkr av besparingsuppdraget
från år 2005.
Årets produktion av vårdtillfällen uppgick till drygt 100 000 varav drygt 5 500 är
hänförliga till utomläns/utlandspatienter. Antal vårdtillfällen är 0,9% högre än
utfall 2005 och 0,1% högre än budget. Karolinska redovisar att vårdtyngden har
ökat. På Karolinska genomförs knappt 1,5 miljoner besök varav drygt 40 000 avser utomläns-/utlandspatienter. Antal besök år 2006 är således drygt 10% över utfallet 2005 och 9% över budget. Justeras dock antalet besök för införandet av
BESS är den justerade ökningen av besök 3,1% respektive 2,4% jämfört med bokslut 2005 respektive budget.
Produktivitetsutvecklingen mellan 2005 och 2006 är för Karolinska noll procent.
Under året har bland annat följande verksamhetsförändringar genomförts:
-

Den 26 april invigdes den nya tryckkammaren på Karolinska, Solna. Den
är världens största i sitt slag och dessutom den mest avancerade.
Från 2006 har planerade höft- och knäledsoperationer som tidigare
utfördes på Löwenströmska sjukhuset överförts till SÖS.
Dialysverksamheten vid Löwenströmska sjukhuset har från 2006 överförts
till DS.
Gynekologimottagningen vid Löwenströmska sjukhuset stängdes den 1
april. Karolinskas beställning har överförts till DS efter anbudsförfarande.
Den 1 januari 2006 överfördes Onkologiskt centrum från Forum/LSF till
Karolinska.
Från årsskiftet övertogs kostproduktionen vid Södertälje sjukhus.
Övertagandet är ett led i en koncentration av all kostproduktion.
Under hösten öppnades en ny onkologisk vårdavdelning i Solna

Karolinskas miljöarbete belönades med ”Best practice Award” vid miljökonferensen Clean Med Europe. Enligt den internationella juryn är miljöarbetet ett
föredöme och en förebild för hälso- och sjukvården i hela världen. Karolinska
belönas bland annat för det omfattande arbetet med information och utbildning,
miljöronder samt miljörapportering varje tertial och år.
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Karolinska utsåg år 2006 till Patientsäkerhetens år och ett flertal utbildningar och
evenemang har anordnats med anledning av detta. En röd tråd har varit att införa
ett systemtänkande i säkerhetsarbetet. Satsningar har gjorts för att utbilda personal
i händelseanalys så att avvikelser ska kunna utnyttjas för en effektiv och konstruktiv förbättring av processer. Händelseanalyser har börjat genomföras både av Lex
Maria 14 stycken ärenden och vissa tillbud totalt drygt 30.

Södersjukhuset AB (SÖS)
mkr

Utfall
2006

Utfall För2005 ändr
i%

LF Budget
2006

Såld hälso- och sjukvård
– varav SLL internt
Övriga intäkter
Summa verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

2 320
2 272
376
2 696

2 191
2 142
370
2 561

5,9
6,1
1,5
5,3

2 260
2 211
352
2 613

Personalkostnader
Övriga kostnader
Summa verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Finansnetto
Resultat

-1 679
-888
-2 567
-80
-2
46

-1 616
-837
-2 453
-75
-1
32

3,9
6,0
4,6
6,8

-1 689
-830
-2 519
-87
-7
0

3 780

3 656

3,4

3 740

Verksamhetens intäkter

Antal årsarbetare

SÖS huvuduppdrag är att fokusera på akutsjukvården och de stora folksjukdomarna samt bedriva god patientnära klinisk forskning och utbildning.
SÖS redovisade resultat är 15 mkr högre än 2005 och 46 mkr högre än budget.
Budgetavvikelsen motsvaras i stort av en positiv resultateffekt från förändrad
pensionsskuldsberäkning med det nya avtalet KAP-KL med 45 mkr.
Verksamhetens intäkter har ökat jämfört med 2005 och är högre än budget. Budgetavvikelsen beror på ökad produktion och tilläggsavtal för överproduktion.
Verksamhetens kostnader har ökat jämfört med 2005 och är högre än den
budgeterade kostnadsutveckling på 2,7 %. Orsak till budgetavvikelsen är den
höga produktionen som medför ökade kostnader för labprover, material och
personal.
Antalet årsarbetare har ökat med 124 jämfört med 2005. Förändringen föranleds
av utökad verksamhet samt fler vikarier.
Sammantaget har produktionen ökat under 2006 och denna överstiger såväl utfall
2005 som budget. Beläggningsgraden har varit över 100% på flera avdelningar

ÅRSREDOVISNING 2006
2007-03-02

Bilaga 1:2
57 (118)

under året. Bland annat har antalet förlossningar ökat med 7,4% jämfört med
föregående år och därmed även antalet neonatalvårdtillfällen. Detta medför att
produktivitetsutvecklingen, beräknad som producerade poäng dividerat med totala
justerade fasta kostnader, är positiv med en ökning på cirka 2% jämfört 2005.
SÖS bedriver ett omfattande kvalitetsarbete med bland annat rapportering till 66
kvalitetsregister. Sjukhuset har en fortlöpande effektivisering av vårdprocesser
och utför regelbundet patientenkäter. Under hösten har den SLL-gemensamma
enkäten nyttjats inom all öppenvård. Frågorna i enkäten grupperas i dimensioner
där patienterna får påvisa behov av förbättring inom det aktuella området. Av
denna enkät framkom att patienterna är mycket nöjda med bemötandet och med
helheten av vården.
Den sjukhusgemensamma riktlinjen för avvikelsehantering är i tre steg: typ av
avvikelse, trolig orsak och konsekvens för patienten. Alla allvarliga incidenter
analyseras genom den nationella metoden för händelseanalys. Ett av SÖS mål för
året var att minst hälften av alla verksamhetsområden skulle ha genomfört minst
en händelseanalys under året, vilket uppfylldes.
Under året har ny verksamhet i form av Dagkirurgiskt centrum startats för ortopedi och kirurgi, medicinblocket har delats in i två verksamhetsområden: internmedicin och kardiologi. SÖS har även utökat sitt uppdrag inom förlossning och
ortopedi.

Danderyds sjukhus AB (DS)
mkr

Utfall
2006

Utfall För2005 ändr
i%

LF Budget
2006

Såld hälso- och sjukvård
– varav SLL internt
Övriga intäkter
Summa verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

1 839
1 793
259
2 098

1 693
1 653
249
1 942

8,7
8,5
3,9
8,0

1 795
1 747
220
2 015

Personalkostnader
Övriga kostnader
Summa verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Finansnetto
Resultat

-1333
-751
-2 085
-41
-2
-29

-1 226
8,7
-669 12,3
-1 895 10,0
-35 17,8
-4 -57,8
8

-1 296
-675
-1 971
-41
-3
0

Verksamhetens intäkter

Antal årsarbetare

2 989

2 790

7,1

2 860

DS driver planerad och akut sjukvård främst för invånarna i norra Storstockholm.
DS redovisar ett resultat på -29 mkr, vilket är 37 mkr lägre än 2005 samt 29 mkr
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lägre än budgeterat nollresultat. Avvikelsen beror främst på att de vårdvolymer
som övertogs från Karolinska Universitetssjukhuset förutsattes utföras till en
marginalkostnad på 40%. Detta var inte möjligt då patienttrycket fortsatte att öka.
För att klara detta har bland annat en ny vårdavdelning inrättats vid medicinkliniken samt förstärkningar genomförts vid akutmottagningen. Dessutom har
produktionen överstigit avtalade volymer vilket inneburit kostnader utan motsvarande intäkter. Med anledning av att det nya pensionsavtalet (KAP-KL) uppkommer en positiv resultatpåverkan i bokslutet om 18,5 mkr.
Antalet årsarbetare uppgår till 2 989, vilket är en ökning med 199, eller 7%, jämfört med 2005. Under 2006 har utökningar skett av verksamheten. Den 1 januari
övertog DS dialysverksamheten vid Löwenströmska sjukhuset samt att verksamheten i det tidigare dotterbolaget Prima Liv i Danderyd AB införlivades i DS
verksamhet. Under april öppnades dessutom Löwet Specialistmottagning. Dessa
utökningar av verksamheten tillsammans med helårseffekten av de vårdvolymer
som övertogs per april 2005 från Karolinska förklarar ökningen av verksamhetens
intäkter och kostnader samt antalet årsarbetare jämfört med 2005.
Produktionen har under 2006 ökat med cirka 6% samtidigt som de totala kostnaderna har ökat med ca 5% angivet i fasta priser. Detta innebär att produktiviteten
vid DS har ökat med cirka 1% jämfört med 2005. Sjukhuset bedriver omfattande
patientsäkerhetsarbete i form av avvikelserapportering, analys och uppföljning vid
samtliga verksamheter. Totalt rapporterades 2 199 avvikelser under 2006, vilket
är en ökning med 30%. Trots ökningen har inga fler allvarliga avvikelser
rapporterats. Kvalitetsarbetet bedrivs med processtyrning samt förbättringsarbete
och årsberättelser utifrån verksamheternas behov. Totalt har 41 processer
bedrivits, 11 förbättringsarbeten genomförts och 61 ”årsberättelser” skrivits
(varav 29 har publicerats i tryck och på sjukhusets hemsida).
Enligt beställarens bedömning fortsätter DS att ha en hög nivå på sitt kvalitetsarbete.
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S:t Eriks Ögonsjukhus AB (S:t Erik)
mkr

Utfall
2006

Utfall För2005 ändr
i%

Budget
2006

Verksamhetens intäkter
Såld hälso- och sjukvård
– varav SLL internt
Övriga intäkter
Summa verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

247
231
60
307

240
225
58
298

3,0
3,0
2,7
3,0

247
231
61
308

Personalkostnader
Övriga kostnader
Summa verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Finansnetto
Resultat

-175
-117
-292
-9
0
5

-161
-125
-286
-9
0
3

8,5
-6,2
2,1
4,1

-175
-123
-298
-10
0
0

341

326

4,6

337

Antal årsarbetare

S:t Erik bedriver ögonsjukvård inom Stockholms läns landsting samt högspecialiserad ögonsjukvård även för patienter utanför det egna landstinget. Sjukhuset har
16 slutenvårdsplatser.
Det redovisade resultatet om 5,3 mkr är 2,8 mkr högre än 2005 och 5,3 mkr högre
än budget. Avvikelse mot budgeterat resultat förklaras av en lägre
kostnadsutvecklingstakt än budgeterat. I årsbokslutet har S:t Erik genomfört en
reservering motsvarande 2,9 mkr för prestationsersättning.
Verksamhetens intäkter har ökat med 3% jämfört med 2005 men är något lägre än
budget. Budgetavvikelsen förklaras främst av lägre intäkter från patientavgifter än
budgeterat. Verksamhetens kostnader har ökat med 2,1% jämfört med 2005 och
kostnadsutvecklingen är lägre än budgeterad kostnadsutveckling på 4,2%. Avvikelse mot budgeterad kostnadsutveckling förklaras bland annat av lägre personalkostnader och lägre kostnader för externt köpta övriga tjänster.
Antalet årsarbetare har ökat med 15 eller med 4,6% jämfört med 2005.
Avvikelsen är huvudsakligen en följd av verksamhetsförändringar, en växling av
externt köpta tjänster som under år 2006 övergått till anställningar inom S:t Erik.
Årets produktion av ögonbottenscreening är över utfallet år 2005 och är i linje
med beställd produktion. De åtgärder som vidtagits för återhämtning av kataraktoperationer har överträffat förväntningarna och är 7% högre än utfall 2005. I
övrigt är produktionen övergripande högre än utfall 2005 med undantag för antal
vårdtillfällen, som är drygt 1% lägre än föregående år. S:t Erik redovisar en
positiv produktivitetsutveckling.
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Under året har S:t Eriks Ögonsjukhus som första vårdgivare inom SLL arrangerat
ett brukarråd där representanter från sjukhuset möter patientföreningar och handikappsorganisationer. Syftet med rådet är att tillsammans arbeta för att tillgodose
patienternas önskemål gällande säkerhet, tillgänglighet och kvalitet inom vården.

Sjukvården Salem Nykvarn Södertälje (SNS)
mkr

Utfall
2006

Utfall För2005 ändr
i%

LF Budget
2006

Verksamhetens intäkter
Såld hälso- och sjukvård
– varav SLL internt
Övriga intäkter
Summa verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Personalkostnader
Övriga kostnader
Summa verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Finansnetto
Resultat
Antal årsarbetare

926
906
93
1 019

818
799
83
902

13
13
12
13

898
882
72
970

-707
-294
-1 001
-13
0
5

-643
-248
-891
-13
-1
-2

10
19
12
4

-700
-254
-954
-17
1
0

1 527

1 557

-1,9

1 560

SNS är sedan 1 april 2005 en gemensam organisation för Södertälje sjukhus, med
verksamhet inom akutsomatik, geriatrik, psykiatri samt medicinsk service samt all
landstingsdriven primärvård inom området.
SNS redovisade resultat är 7 mkr högre än 2005 och 5 mkr över budget. Avvikelsen mot budgeterat resultat förklaras främst av lägre kostnader för pensioner,
vilket beror på nytt pensionsavtal KAP-KL med ca 5 mkr.
Både intäkter och kostnader överstiger budgeterad nivå. Det beror dels på att utökade uppdrag inom flera vårdgrenar, motsvarande 16 mkr, erhållits från Beställare Vård efter det att budgeten fastställts, dels på att ett omställningsbidrag avseende åtgärder inom IT om 11 mkr erhållits. Dessa förändringar har budgeterats
resultatneutrala.
Jämfört med justerat utfall för 2005, där hänsyn tagits till effekterna av den nya
organisationen, har intäkterna ökat med 6% och kostnaderna med 5%. De tillkommande uppdragen utgör de största avvikelseposterna även mot fjolårets utfall. En
tilläggsbeställning om 6 mkr avseende akutsomatik är den enskilt största intäktsavvikelsen i övrigt. På kostnadssidan redovisas den största ökningen avseende
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inhyrd personal. Orsaken står främst att finna i svårigheter att rekrytera personal
inom primärvård, operation och intensivvård.
Antalet årsarbetare har minskat med 30 jämfört med 2005 varav 20 inom kostenheten har övergått till Karolinska. Resterande andel återspeglar i huvudsak det
rådande rekryteringsläget.
Den samlade produktionen 2006 har i stort nått avtalad nivå, med 12 275 vårdtillfällen och 460 000 besök. Avvikelser förekommer emellertid inom de olika
vårdgrenarna. Antalet förlossningar överstiger avtal med 9%, medan antalet
slutenvårdstillfällen inom psykiatrin är 14% under avtalad nivå. Medelvårdtiden
har minskat för samtliga vårdgrenar utom psykiatri. Produktivitetsutvecklingen är
försämrad med 1,2% jämfört med 2005, vilket beror på att de totala kostnaderna
har ökat mer än produktionen (angivet i fasta priser och poäng).
Långsiktigt prioriterade områden inom SNS är satsningar på ökad patientsäkerhet,
förbättrad kvalitet i mötet med patienten, samt ökad samverkan mellan olika vårdgrenar och andra aktörer, såsom kommuner. Genom systematiskt arbete med avvikelserapportering och händelseanalys eftersträvas en förbättrad patientsäkerhet.
Medarbetare från alla olika yrkeskategorier och verksamheter deltar i ”Humanistisk Medicin”, ett ettårigt utvecklingsprogram, med fokus på patientperspektivet. I uppdraget för den nyligen etablerade FoUU-enheten ingår att förbättra samverkan inom SNS:s sjukvårdsområde.
Under året har SNS uppdrag utökats och flera nya verksamheter tillkommit. Vid
Södertälje sjukhus har en närakut med triagefunktion och mottagning för äldre
multisjuka inrättats. Uppdraget för ASIH (Avancerad Sjukvård i Hemmet) har
utökats, vilket ger fler svårt sjuka möjlighet att få behandling och vistas i hemmiljö, istället för på sjukhus.
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Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO)
mkr

Utfall
2006

Utfall För2005 ändr
i%

LF Budget
2006

Såld hälso- och sjukvård
– varav SLL internt
Övriga intäkter
Summa verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

7 600
7 430
1 168
8 769

7 413
7 281
1 178
8 591

2,5
2,1
-0,8
2,1

7 498
7 377
1 029
8 527

Personalkostnader
Övriga kostnader
Summa verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Finansnetto
Resultat

-6 096
-2 549
-8 645
-53
6
76

-5 977
-2 501
-8 478
-51
6
67

2,0
1,9
2,0
5,0
9,2

-6 082
-2 360
-8 442
-58
7
35

Antal årsarbetare

12 578

12 648

-0,6

12 650

Verksamhetens intäkter

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) består av 138 resultatenheter inom
vårdgrenarna primärvård, avancerad sjukvård i hemmet, geriatrik, vuxen- och
barnpsykiatri, beroendevård samt handikapp & habilitering. Utöver detta finns
bland annat hjälpmedelcentralen, tolkcentral samt centrum för allmänmedicin.
SLSOs redovisade resultat är 9 mkr högre än 2005 års utfall och 41 mkr högre än
budget. Årets verksamhetsförändringar har endast haft en marginell påverkan på
resultatet.
Verksamhetens intäkter har ökat jämfört med 2005 och är högre än budgeterat.
Budgetavvikelsen beror bland annat på ökad produktion inom primärvården,
nystartade närakuter, ersättning för avancerad medicinsk service samt FoUU och
projekt utöver budget. Verksamhetens kostnader har ökat jämfört med 2005 och är
högre än budgeterad kostnadsutveckling. Orsak till budgetavvikelsen är exempelvis ökad kostnad för medicinsk service, inhyrd personal samt lokalkostnader.
Antalet årsarbetare har under året ökat med 109, efter korrigering för 179 årsarbetare som överförts från SLSO genom verksamhetsflyttar. Förändringen
mellan åren beror på nya uppdrag, volymökning samt förkortad nattarbetstid.
Antalet årsarbetare är 72 färre än budgeterat på grund av vakanser.
Primärvården har ökat sin produktion jämfört med fjolåret. Geriatrisk slutenvård
har ökat något medan öppenvårdsbesöken har minskat något. Vårddagar inom
psykiatrin har blivit något fler, likaså öppenvårdsbesöken. Produktivitetsut-
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vecklingen uppvisar sammantaget för dessa tre vårdgrenar en ökning med cirka
1%.
För att få genomslag för en ny säkerhetskultur har SLSO utbildat 80 patientsäkerhetsambassadörer och drygt 300 patientsäkerhetssamordnare. Deras uppdrag är att
på sina enheter stimulera till rapportering av risker, tillbud och negativa händelser
samt arbeta för förbättringar genom bland annat händelseanalyser av inrapporterade vårdavvikelser. Under året har 23 händelseanalyser genomförts vilket bland
annat medfört övergripande förändringar av remisshanteringen inom SLSO.
Under året har verksamhetsförändringar genomförts, bland annat har tre närakuter
och en äldrecentral startats. Verksamheterna inom Norrtäljes domäner rörande
primärvård, BUP, beroendevård samt handikapp & habilitering har flyttat till
TioHundra AB. SLL transport har övergått till MediCarrier. Vällingby vårdcentral
har avvecklats under oktober månad.
Arbetet med att bygga upp närsjukvårdsstrukturer och vårdnätverk har fortsatt
under 2006, liksom arbetet med att ta fram ett handlingsprogram för folkhälsoarbetet. SLSO deltar i ett antal projekt och aktiviteter som syftar till att förbättra
tillgängligheten. I övrigt kan läsas om SLSOs uppdrag i avsnittet Uppdrag.

Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (AISAB)
mkr
Intäkter
– varav SLL internt
Kostnader
Resultat
Antal årsarbetare

Utfall
2006
112
111
-112
0
190

Utfall
2005
112
108
-113
-1
190

LF Budget
2006
111
111
-111
0
195

AISAB bedriver ambulanssjukvård åt landstinget och bemannar 15 akutambulanser, 5 transportambulanser, en utomlänsambulans samt länets enda intensivvårdsambulans.
AISAB redovisar ett resultat på 74 tkr, vilket är något högre än det budgeterade
nollresultatet och en förbättring jämfört med det underskott om -842 tkr som
bolaget uppvisade 2005.
Verksamhetens intäkter är i stort i nivå med föregående år. År 2005 var emellertid
avtalsersättningen från Beställare Vård högre och extra intäkter för insatser i samband med Tsunamikatastrofen erhölls. Utfallet överstiger budget med 1%.
Budgetavvikelsen förklaras i huvudsak av en högre uppräkning av avtalsersättningen än budgeterat. Verksamhetens kostnader har minskat med 1% jämfört med
fjolåret, då extraordinära kostnader i samband med övergång till ett nytt verksam-
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hetsavtal påverkade bolaget. Kostnaderna är 1 % över budget, främst beroende på
högre kostnader för kompetensutveckling av sjuksköterskor. Till år 2008 ska alla
sjuksköterskor ha uppnått specialistkompetens.
Antalet årsarbetare är oförändrat jämfört med 2005.
Antalet journalförda uppdrag ökade med 4% jämfört 2005 och uppgick till
57 100, vilket är i nivå med budgeterad volym.

Stockholm Care AB
mkr
Intäkter
– varav SLL internt
Kostnader
Resultat
Antal årsarbetare

Utfall
2006
101
39
-96
5
10

Utfall
2005
97
21
-90
7
10

LF Budget
2006
80
0
-76
4
10

Stockholm Care AB är Stockholms läns landstings bolag för export av vård och
vårdtjänster. Bolagets huvudsakliga inriktning är att utnyttja högspecialiserad
ledig vårdkapacitet inom landstingets vårdenheter för vård av utländska patienter.
Bolaget är även ägare till Tobiasregistret som är Sveriges nationella benmärgsregister.
Bolaget redovisar ett resultat på 5 mkr, vilket är 1,8 mkr lägre än 2005 men 1,5
mkr högre än budget. Omsättningsökningen förklaras främst av en ökning inom
patientvården som under 2006 nådde sin högsta omsättningsnivå någonsin. Under
2006 har bolaget tilldelats ett driftbidrag på 3 mkr för utveckling av Tobiasregistret i syftet att öka registrets attraktivitet.
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Folktandvården Stockholms län AB (Folktandvården)
mkr

Utfall
2006

Utfall För2005 ändr
i%

604
575
24
1 203
505

597
580
23
1 200
497

LF Budget
2006

Verksamhetens intäkter
Såld tandvård
Patientavgifter
Övriga intäkter
Summa verksamhetens intäkter
– varav SLL internt
Verksamhetens kostnader
Personalkostnader
Köpt tandvård
Övriga kostnader
Summa verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Finansnetto
Resultat
Antal årsarbetare

-776
-5
-336
-1 117
-35
2
53
1 845

1,2
-0,9
4,7
0,3
1,5

604
580
19
1 203
501

-791 -1,9
-7 -27,0
-330
1,6
-1 129 -1,0
-33
5,6
1 67,7
40

-806
-3
-349
-1 158
-34
2
12

1 881

-1,9

1 930

Folktandvården erbjuder ett komplett utbud av tjänster inom allmäntandvård och
specialisttandvård. Folktandvården har en stor geografisk spridning och återfinns
på cirka 90 platser inom länet. Det totala antalet kunder/patienter uppgår till cirka
750 000.
Folktandvårdens redovisade resultat, 53 mkr är 13 mkr högre än 2005 och 41 mkr
högre än budget. Avvikelse mot budgeterat resultat förklaras huvudsakligen av en
positiv resultateffekt till följd av en förändrad pensionsskuldsberäkning med nya
avtalet KAP-KL, motsvarande cirka 21 mkr, men även av lägre lönekostnader,
cirka 13 mkr samt lägre kostnader för övriga tjänster, cirka 14 mkr.
Verksamhetens intäkter är något högre jämfört med 2005 och i linje med budget.
Verksamhetens kostnader har minskat jämfört med 2005 och kostnadsutvecklingen, -1,0% är lägre än budgeterad kostnadsutveckling på 2,6%. Avvikelse mot
budget förklaras av ovan nämnda faktorer.
Antalet årsarbetare har minskat med 36 eller med 1,9% jämfört med 2005 och är
85 åa eller 4,4% lägre än budget. Avvikelsen beror huvudsakligen på fortsatta
samlokaliseringar.
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Årets produktion uppgick för behandlade barn till knappt 158 000 patienter, behandlade vuxna till drygt 303 000 samt antal behandlade inom specialisttandvården till 29 000, vilket i förhållande till föregående år är en förändring om
-0,4%, -1,7% respektive 1,8%. Jämfört med budget är motsvarande siffror
1,3%, -3,8% respektive -4,6%.
Produktiviteten har ökat med 1,5%.
Folktandvården mäter den kundupplevda kvalitén genom en enkät som vänder sig
till 5 800 kunder och svarsfrekvensen var 70%. Resultatet blev att nio av tio
patienter eller 92% är nöjda med behandlingen i Folktandvården.
Under år 2005 beslutades att de två mottagningarna i Södertälje skulle samlokaliseras och i november 2006 invigdes den nya kliniken som är ett kompetenscentrum med både allmäntandvård och specialisttandvård. Totalt har sex mottagningar samlokaliserats under året.

TioHundra AB/ Kommunalförbundet Ägarsamverkan i
Norrtäljes Sjukvård och omsorg
mkr

Summa verksamhetens intäkter
Summa verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Finansnetto
Resultat

)

Utfall 1
2006

Utfall

LF Budget

2006

2006

707
-699
-6
2
4

1 415
-1 397
-11
3
9

1 368
-1 358
-11
1
0

2 389

2 462

Antal årsarbetare
1) I SLL konsoliderat resultat enligt kapitalandelsmetoden

Från och med 1 januari 2006 bedrivs den landstingsägda hälso- och sjukvården
samt omsorgsverksamheten med mera i Norrtälje av ett tillsammans med Norrtälje kommun nybildat hälftenägt bolag under namnet TioHundra AB. Bolaget
ägs av Stockholms läns landsting och Norrtälje Kommun via ett nybildat Kommunalförbund, där de två huvudmännen är enda medlemmar. I bolaget har verksamheten vid Norrtälje sjukhus fusionerats med primärvård (tidigare bedriven av
SLSO) samt omsorgsverksamhet (tidigare bedriven av Norrtälje kommun) m.m.
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Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds och omsorgsnämnd är beställare av
hälso- och sjukvård samt omsorg i Norrtälje från och med 1 januari 2006. SLL
och Norrtälje kommun samverkar genom denna nämnd. SLL:s bidrag till
nämnden uppgick till ca 906 mkr 2006. Nämndens resultat uppgick till -4 mkr, av
vilket drygt hälften konsolideras i SLL. Fördelningen av nämndens resultat mellan
Stockholms läns landsting och Norrtälje Kommun beräknas utifrån den relativa
storleken på bidragen.
TioHundra AB konsolideras i Stockholms läns landstings koncernredovisning
enligt kapitalandelsmetoden, dvs. med 50 procent, vilket motsvarar landstingets
ägarandel. Årets resultat uppgår till 9 mkr, att jämföra med budgeterat
nollresultat. Resultatet fördelas på ett överskott för landstingsverksamheterna
uppgående till 13 mkr respektive ett underskott för kommunverksamheterna
uppgående till 4 mkr.
Av bolagets cirka 2 400 medarbetare är cirka 1 600 från de överförda verksamheten i Norrtälje Kommun medan 630 är från Norrtälje sjukhus och 150 från
SLSO.
I samråd med beställaren har en mall tagits fram för rapportering av kvalitetsdata.
Sjukhusverksamheten har rapporterat enligt denna mall. Primärvård och psykiatri
har lämnat separat kvalitetsredovisning till beställaren. För omsorgsverksamheten
pågår ett arbete med att fastställa mätbara kvalitetsmått.
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Trafik
AB Storstockholms Lokaltrafik (SL)
Utfall
2006

Utfall 1)
2006

4 049
2 546
4 588
11 183

Proforma
3 986
2 209
4 588
10 783

4 079
1 936
4 125
10 140

-0,7
31,5
11,2
10,3

4 082
2 313
4 588
10 983

varav SLL internt
Personalkostnader
Köpt trafik
Övriga kostnader
Summa verksamhetens kostnader

4 671
-383
-7 226
-3 026
-10 634

4 671
-383
-6 850
-3 001
-10 234

4 158
-322
-6 347
-1 924
-8 593

12,3
18,9
13,9
57,2
23,8

4 619
-379
-7 070
-2 182
-9 630

Därav jämförelsestörande poster
Avskrivningar
Finansnetto
Resultat före disposition och skatt

-956
-1 197
-304
-952

-956
-1 197
-304
-952

-993
-213
340

20,5
42,3

-1 005
-347
0

mkr
Verksamhetens intäkter
Biljettintäkter
Övriga intäkter
Tillskott
Summa verksamhetens intäkter

Bokslutsdispositioner och skatt
Resultat

Utfall Förändr
2005
%

-2

-2

-1

-955

-955

340

LF Budget
2006

0

Antal årsarbetare
712
600
627
1) Proforma 2006 utfall exklusive intäkter och kostnader för trängselskatteförsöket för jämförelse med 2005.
Utfall och budget 2006 inkluderar intäkter och kostnader för trängselskatteförsöket

SL ansvarar för att skapa ett väl avvägt kollektivt transportsystem och att tillhandahålla en väl utbyggd och modern infrastruktur. Trafiken upphandlas och
utförs av privata entreprenörer. SL ansvarar för helheten, trafikens omfattning och
kvalitet medan detaljplanering och utförande av trafiken är entreprenörernas
ansvar. Trafikering sker med cirka 1 100 tunnelbane-, pendeltågs- och spårvagnar
och cirka 2 000 bussar.
SL:s resultat före dispositioner och skatt är 1 292 mkr lägre än 2005 och 952 mkr
lägre än budget. I årets resultat ingår en jämförelsestörande post av engångskaraktär på 956 mkr. Justerat för detta är resultatet 4 mkr. Övrig avvikelse mot budget
utgörs av en realisationsvinst som, jämte ett positivt finansnetto och lägre administrativa kostnader, neutraliserar kostnadsökningar för nya trafikavtal samt förändrade avskrivningsprinciper. Stockholmsförsöket med trängselskatt bekostas
helt av staten och har inte påverkat resultatet.
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Verksamhetens intäkter och kostnader har ökat jämfört med 2005 och är högre än
budget. En väsentlig skillnad mellan åren utgörs dels av en jämförelsestörande
engångspost dels av trängselskatteförsöket, som har ökat såväl intäkter som kostnader med 400 mkr. Avvikelsen mot intäktsbudgeten förklaras av lägre biljettintäkter pga. enhetstaxan och ökat svinn, högre ersättning från staten för utökad
trafik i trängselskatteförsöket, ersättning från SLL för etanolbussar samt reavinst
från försäljning av tomträtt i Gamla stan.
Kostnadsutfallet är högre än budgeterad utveckling på 12,1%. Avvikelsen är en
följd av en jämförelsestörande engångspost, nytt avtal för pendeltågstrafik, högre
kostnader för utökad trafik i trängselskatteförsöket, reparation och underhåll samt
merkostnad för etanolbussar. Lägre administrativa kostnader påverkar kostnadsutfallet positivt. Avskrivningskostnaderna är högre som en följd av ökade investeringar och förändrade redovisningsprinciper för vagnfordon, medan lägre marknadsräntor ger ett bättre finansnetto än budget. Nämnda jämförelsestörande engångspost utgörs av kapitalkostnadsersättning till Statens Järnvägar för pendeltåg
och infrastruktur enligt avtal som sträcker sig t.o.m. 2010. Kostnader för avtalet
ingår i 2006 års resultat med 956 mkr.
Antalet årsarbetare har ökat med 112 jämfört med 2005 och är 85 årsarbetare,
13,6%, högre än budget. Förklaringen är att personal för biljettkontroll har övertagits från Connex.
Produktionen av sittplatskilometer uppgick till 15 786 miljoner kilometer vilket
överstiger utfall 2005 års med 4,8% men är 0,7% lägre än budget.
Pendeltågstrafiken står för cirka hälften av ökningen. Exklusive
trängselskatteförsöket var ökningen 0,2% jämfört med 2005.
Resande mätt i antal påstigande helresor uppgick till 660 miljoner vilket är 6,1%
högre än 2005 och 1,2% högre än budget. Ökningen jämfört med 2005 utgör 38
miljoner fler påstigande och gäller i huvudsak tunnelbane- och busstrafik. Resandeökningen har påverkats av trängselskatteförsöket, bensinpriset, ökad ekonomisk
aktivitet och ökad inflyttning till regionen.
Produktiviteten har under året minskat med 1,9% för personkilometer och 2,6%
för sittplatskilometer. Orsakerna är främst ökade kostnader i trafikproduktionen
samt högre kapitalkostnader efter ändrad avskrivningsprincip för leasade fordon.
Trängselskattetrafiken med 197 nya bussar, 18 direktbusslinjer, utökad spårtrafik,
nya depåer och verkstäder samt ytterligare infartsparkeringar startade under
senare delen av 2005 och pågick i full skala från januari till och med juli månad.
Därefter har nedtrappning skett. En viss del av trängselskattetrafiken kommer
dock, enligt nuvarande plan, fortsatt att drivas i SL:s egen regi.
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Kvaliteten på trafiken har försämrats jämfört med 2005 och når inte upp till
målen. Punktligheten har försämrats inom tunnelbane- pendeltågs- och busstrafiken och inställda avgångar har ökat i pendeltågs- och busstrafiken. Detta
återspeglas i SLTF:s kvalitetsmätning som visar andel nöjda resenärer 61%
(62%) och nöjda länsinvånare 55% (56%). SL:s egen mätning i december visar
andel nöjda kunder 62% (64%). Spårtrafikens kvalitet har påverkats negativt
av vagnbrist som i sin tur bland annat beror på eftersläpande underhåll samt intrimning av nytt fordonssystem i pendeltågstrafiken. Försämrad punktlighet i
busstrafiken orsakas av problem med framkomligheten i Stockholms innerstad
samt ökad tidsåtgång för biljettförsäljning efter enhetstaxans införande.
En väsentlig verksamhetsförändring har skett under året i och med att AB Stockholmståg övertagit trafikuppdraget för pendeltågen. Det nya avtalet medför en
fördyring på cirka 10%, vilket i gengäld ska ge förbättrad kvalitet. I slutet av 2005
omorganiserades SL och samlokalisering har skett i nya lokaler. Större händelser
på personalområdet är att ett VD-byte har skett och att personal för biljettkontrollen har införlivats i SL:s egen personalstyrka.
SL har under året haft 36 uppdrag som syftar till att ge resenärerna enhetstaxa,
utbyggd och förbättrad trafik, förbättrad information och trygghet men som också
syftar till att stärka SL:s helhetsansvar. Flertalet av uppdragen är genomförda
alternativt pågående. Endast fyra uppdrag är ej genomförda varav tre berör
Regionstyrelserna, vilka ska avskaffas enligt budgetbeslut 2007. Läs mer om SL:s
uppdrag i avsnittet Uppdrag.

Waxholms Ångfartygs AB (WÅAB)
mkr
Intäkter
varav SLL internt
Kostnader

Utfall
2006
104
21
-267

Utfall LF Budget 1)
2005
2006
99
103
21
20
-248

-275

Resultat
-163
-149
Antal årsarbetare
23
24
1) Budgeterat resultat efter ägartillskott/koncernbidrag är 0

-172
24

WÅAB:s resultat är 14 mkr sämre än 2005 och 9 mkr bättre än budget. Den
positiva budgetavvikelsen beror i huvudsak på lägre trafikkostnader. Detta är en
följd av effektiviseringar och besparingar som genomfördes under 2004 och som
nu fått fullt genomslag. Resultatet har påverkats negativt av högre kostnad för
fartygsbränsle med anledning av ökade marknadspriser på dieselolja. Det nya
pensionsavtalet KAP-KL har inte påverkat resultatet i nämnvärd grad. Årets
resultat täcks genom koncernbidrag.

ÅRSREDOVISNING 2006
2007-03-02

Bilaga 1:2
71 (118)

Trafiken i norra skärgården har förbättrats genom införandet av daglig åretrunt
trafik på öarna Gräskö, Norröra och Söderöra. I maj höjdes åldersgränsen för
barns resa från 13 till 20 år i såväl skärgårds- som hamntrafik. Upphandling av
driften för 23 av WÅAB:s egna fartyg har genomförts. Detta resulterade i att fyra
entreprenörer, jämfört med tidigare två, fortsättningsvis driver trafiken. En av
entreprenörerna har senare återtagit sitt anbud varför direktupphandling av berörd
del av trafiken kommer att ske.
WÅAB har under året haft flera uppdrag i syfte att utveckla trafik och miljöanpassning. Särskilt kan nämnas utökad trafik i norra skärgården, samarbete med
skärgårdskommunerna, samplanering med SL avseende gemensamt kommunikationsradiosystem och reseplanerare, fortsatt miljöanpassning av fartyg, drift och
underhåll samt försök med syntetisk diesel. Dessa uppdrag är nu genomförda
alternativt pågående.

Färdtjänstnämnden (Färdtjänsten)
mkr
Intäkter
varav SLL internt
Kostnader
Resultat
Antal årsarbetare

Utfall
2006
1 080
955
-1 026
54
107

Utfall
2005
1 069
940
-997
72
103

LF Budget
2006
1 078
945
-1 078
0
106

Landstinget ansvarar för länets färdtjänst genom avtal med kommunerna. Färdtjänsten beslutar om tillstånd för färdtjänst, tilldelning av resor och ansvarar för
att organisera och administrera trafiken. Färdtjänsten har inga egna fordon utan
upphandlar trafik från olika taxi- och trafikföretag i länet.
Färdtjänstens redovisade resultat är 18 mkr lägre än 2005. Det beror i huvudsak
på ökade priser och lönekostnader, lägre resenärsintäkter från färdtjänstresor, samt
ett ökat antal resor med specialfordon. Resultatet är 54 mkr högre än budgeterat
nollresultat. Avvikelsen mot budget beror främst på lägre kostnader på grund av
färre resenärer och ett minskat resande.
Antalet resor uppgår till 3 619 000 resor, en minskning med drygt 1% jämfört
med 2005, och 6% lägre än budgeterad volym. En analys av det minskade
färdtjänstresandet 2003 – 2006 visar på flera orsaker. Bland annat inverkar
tillgänglighetsförbättrande åtgärder i samhället och i den allmänna
kollektivtrafiken, restriktiv tillståndsprövning, prissättning och ett förbättrat
hälsoläge hos äldre.
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Färdtjänsten ska bedrivas med god kvalitet inom ramen för gällande lagstiftning
och budget. Kvalitetsmålen säger att det ska vara lätt att beställa färdtjänstresor,
fordonen ska vara komfortabla, säkra och komma i tid. Bemötandet från förarna
ska vara gott. Kvalitetsuppföljningar görs kontinuerligt och Färdtjänsten erhåller
mycket gott betyg, 90% av taxiresenärerna och 89% av specialfordonsresenärerna
ger bästa eller näst bästa betyg för senaste färdtjänstresan. Hälften av specialfordonsförarna har utbildats i gott bemötande under 2006.
I landstingsfullmäktiges beslut om budget 2006 fick Färdtjänsten 25 uppdrag.
Samtliga av dessa uppdrag är genomförda alternativt pågående.

Regionplane- och trafiknämnden (RTN)
mkr
Intäkter
varav SLL internt
Kostnader
Resultat
Antal årsarbetare

Utfall
2006
83
75
-81
2
47

Utfall
2005
76
72
-72
4
46

LF Budget
2006
75
74
-75
0
49

RTN ansvarar för regionplaneringen, de regionala utvecklingsfrågorna samt utformningen av landstingets trafikpolitik och den översiktliga trafikplaneringen.
RTN utarbetar den regionala utvecklingsplanen och ansvarar för landstingets
behov av statistikinformation och befolkningsprognoser.
RTN:s resultat är 2 mkr lägre än 2005 och 2 mkr högre än budget. Avvikelsen mot
budget kan främst hänföras till lägre bemanning än planerat och till ett visst
underutnyttjande av medlen för beställd verksamhet.
Verksamhetens intäkter och kostnader har ökat jämfört med 2005 och är högre än
budget. Avvikelsen mot budget beror i huvudsak på högre intäkter och kostnader
för vissa EU- och OECD-projekt. Kostnader för projekten täcks i motsvarande
grad av ökade bidragsintäkter.
Antalet årsarbetare har ökat jämfört med 2005 men är lägre än budget. Detta beror
på låg bemanning under första delen av året.
Verksamheten har under året utvecklats enligt plan. Nämnden har erhållit ett projektbidrag på 2 mkr för att stödja arbetet med trafikens infrastruktur i Mälardalen.
Ramavtal för köp av konsultinsatser har förlängts till utgången av 2007.
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RTN har haft flera uppdrag och mål under 2006. Av dessa kan särskilt nämnas
uppdraget att förbereda en ny regional utvecklingsplan, att stärka den nationella
storstadspolitiken, bedriva samarbete med de baltiska ländernas huvudstadsregioner, fortsätta samarbetet inom ramen för EU-program, påbörja framtagandet av
ett strategiskt energidokument och att verka för ett utbyggt transportsystem i
regionen. Samtliga uppdrag har genomförts under året.
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Fastigheter
Landstingsfastigheter Stockholm (LFS)
mkr

Utfall
2006

Utfall För2005 ändr
i%

2 254
1 884
190
2 444
-1076
-527
-229
612

2 203
1 817
6
2 209
-990
-494
-223
503

LF Budget
2006

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens intäkter
– varav SLL internt
Vinst fastighetsförsäljningar
Summa verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Finansnetto
Resultat

2,3
3,7
10,6
8,8
6,7
2,4

2 163
1 808
150
2 313
-1041
-531
-255
485

LFS är en resultatenhet för redovisning av landstingets fastigheter. Fastigheterna
förvaltas av Locum AB enligt fullmäktiges riktlinjer. Förvaltningen inriktas
främst på att utveckla landstingets fastigheter och lokaler så att de motsvarar
verksamheternas krav på funktionalitet samt på att behålla de strategiska
fastigheternas värde och ändamålsenlighet. Förvaltningsansvaret omfattar även
administration och finansiering av de byggnadsinvesteringar som redovisas i LFS.
Fastighetsbeståndet i LFS domineras av vårdfastigheter. Fastighetsbeståndets
totala yta uppgår till 2,2 miljoner kvadratmeter BTA och omfattar sju akutsjukhus,
tio närsjukhus samt vårdcentraler, tandläkarkliniker, äldrevårdsenheter med mera.
Två av akutsjukhusen bildar Karolinska Universitetssjukhuset. Från och med
2007 ingår Norrbacka i förvaltningen av Landstingsfastigheter. Norrbacka
omfattar cirka 19 000 kvadratmeter BTA.
LFS redovisade resultat på 612 mkr är 109 mkr högre än 2005 och 127 mkr högre
än budget. Avvikelse mot budgeterat resultat beror på 65 mkr högre hyresintäkter
till följd av förlängda parkeringsavtal och nytillkomna uthyrningar, 40 mkr högre
realisationsvinster och 25 mkr lägre räntekostnader. Kostnaderna är i stort sett i
nivå med budgeten.
Årets resultat exklusive realisationsvinster motsvarar cirka 11% i avkastning på
eget kapital att jämföra med det långsiktiga målet på 6%. Inklusive realisationsvinster är avkastningen cirka 16%.
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Locumkoncernen
mkr
Intäkter
– varav SLL internt
Kostnader
Resultat
Antal årsarbetare

Utfall
2006
196
180
-181
15
198

Utfall
2005
176
161
-167
10
191

LF Budget
2006
174
146
-170
4
189

Locum AB är ett helägt dotterbolag till Landstingshuset i Stockholm AB. Bolaget
administrerar och har resultatansvar för Landstingsfastigheter Stockholm. Enligt
avtal med landstinget svarar Locum för ekonomisk och teknisk förvaltning av
fastigheterna vilket omfattar uthyrning med hyressättning och förhandling, planering och entreprenadupphandling av investeringar, fastighetsdrift och underhåll
samt försäljning av icke strategiska fastigheter.
Locums redovisade resultat på 15 mkr är 5 mkr högre än 2005 och 11 mkr högre
än budget. I utfallet ingår överskottet från Handelsbolaget Norrbacka på 9 mkr.
Posten är av engångskaraktär. Under året har Norrbacka förvärvats från AMF
Pension till Landstingsfastigheter Stockholm och handelsbolaget avvecklats.
Resultat exklusive Norrbacka uppgår till 6 mkr och den positiva avvikelsen mot
budgeten på 2 mkr förklaras främst av allmän återhållsamhet på kostnadssidan.
Under året har NKS-kansliet, projektkansli för nytt universitetssjukhus i Solna,
etablerats och flyttat till egna lokaler.
Locum följer de av fullmäktige angivna målen och har genomfört beslutade uppdrag. Bland annat uppdragen att planera Karolinska i Huddinge enligt riktlinjerna
i 3S samt planera utformningen av området också för andra intressenter, samt
driva på arbetet för ökad tillgänglighet, bland annat genom att kartlägga den
fysiska tillgängligheten inom det samlade fastighetsbeståndet.
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Övrig verksamhet
Kultur- och utbildningsnämnden (KUN)
mkr
Intäkter
– varav SLL internt
Kostnader
Resultat
Antal årsarbetare

Utfall
2006
428
335
-430
-2
166

Utfall
2005
404
313
-407
-3
169

LF Budget
2006
419
330
419
0
166

KUN stödjer länets kultur- och föreningsliv med bidrag till regionala projekt och
organisationer. Nämnden driver Kultur i vården samt har flera länsuppdrag som
samfinansieras med staten inom bland annat dans, musik och film.
KUN redovisar ett underskott med 2 mkr (-3mkr) i förhållande till budgeterat
nollresultat.Underskotten båda åren beror på att den faktiska kostnaden för den
interkommunala ersättningen för folkhögskoleutbildningen var högre än
budgeterat. Personalkostnaden minskade med 4% jämfört med 2005, beroende på
genomförd minskning av antalet anställda.
Nya regler för stöd till kulturverksamhet infördes under 2006. Detta med syftet att
uppnå målen att verksamheten ska komma hela länet till del samt att den organisation som får kultur- och föreningsstöd redovisar hur den arbetar med jämställdhet.
Under 2006 utgjorde kulturverksamhet riktad till barn och ungdomar cirka 70%
av det samlade kultur- och föreningsstödet. Under 2006 var landstingets bidrag till
Stockholms Konserthusstiftelse 91 mkr, vilket innebar en ökning med 5 mkr
jämfört med 2005.

Landstingsrevisorerna
mkr

Intäkter
– varav SLL internt
Kostnader
Resultat
Antal årsarbetare

Utfall
2006

Utfall
2005

LF Budget
2006

32
32
-31
1
26

31
31
-30
1
27

32
32
-32
0
26

Landstingsrevisorernas uppdrag är att bedöma, för ansvarsprövning, om nämnders
och styrelsers redovisning är rättvisande, om den interna kontrollen är tillräcklig
och om verksamheterna bedrivs ändamålsenligt och effektivt. All verksamhet
granskas enligt bestämmelserna i lag och i landstingets revisionsreglemente.
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Revisionen redovisar ett överskott på ca 1 mkr mot budgeterat nollresultat.
Under verksamhetsåret 2006 har fokus för revisionens arbete varit följande:
• Tillgänglighet och kvalitet inom vården
• Punktlighet, säkerhet och trygghet i trafiken
• Fortsatt uppföljning av strukturförändringar och kostnadsutveckling för
sjukvården

Patientnämnden (PaN)
mkr
Intäkter
– varav SLL internt
Kostnader
Resultat
Antal årsarbetare

Utfall
2006
15
14
-15
0
16

Utfall
2005
14
13
-14
0
17

LF Budget
2006
15
13
-15
0
17

PaN utgör en från vården fristående och opartisk instans som patienter och anhöriga kan vända sig till när det uppstått problem i kontakterna med all offentligt
finansierad hälso- och sjukvård samt Folktandvården och i en försöksverksamhet
även viss privat tandvård.
PaN redovisar i likhet med föregående år ett nollresultat. Jämfört med föregående
år har antalet patientärenden ökat med 6% till 5 062 ärenden under 2006. Antalet
ärenden med fler än ett registrerat klagomål ökade med 21% och antalet skriftliga
ärenden med 15%. Dessa typer av ärenden är vanligen av allvarlig karaktär och
kräver större utredningsresurser än övriga ärenden.
Även för nämndens övriga verksamhetsområden redovisas ökningar under 2006.
Antalet ansökningar om stödperson har fortsatt att öka. Totalt förordnades 228
stödpersoner under 2006.
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MediCarrier AB
mkr
Intäkter
– varav SLL internt
Kostnader
Resultat
Antal årsarbetare

Utfall
2006
361
285
-356
5
95

Utfall
2005
291
233
-305
-14
89

LF Budget
2006
306
241
-306
0
82

MediCarrier köper in, lagerhåller och distribuerar sjukvårds- och förbrukningsvaror till enheter inom Stockholms läns landsting.
MediCarriers redovisade resultat, 4,7 mkr är 18,3 mkr bättre än 2005 och 4,7 mkr
högre än budget. Den positiva avvikelsen mot budget förklaras bland annat av
övertagandet av SLL Transport vars verksamhet redovisar ett positivt resultat om
1,6 mkr. Prisjusteringen som genomfördes i april om 2% ökade omsättningen med
ca 4,5 mkr, varav 2 mkr lämnades tillbaka i form av krediteringar, d.v.s en nettoökning av intäkterna blev 2,5 mkr. Verksamhetens kostnader har ökat med 51 mkr
eller 16,8% jämfört med 2005. Den budgeterade kostnadsutvecklingen var 0%.
Justeras den faktiska kostnadsutvecklingen för SLL Transport är den på 1,5%.
Avvikelsen mot budget förklaras i övrigt av ökad försäljning och därmed ökade
inköp av material och varor.
Antalet årsarbetare har ökat med 6 eller med 6,7% jämfört med 2005. Avvikelsen
är främst en följd av att MediCarrier övertagit SLL Transport från SLSO.
Servicegraden på utförd verksamhet har förbättrats med 2,1% jämfört med 2005
och är i linje med budget.

AB SLL Internfinans (Internfinans)
mkr
Intäkter
– varav SLL internt
Kostnader
Resultat
Antal årsarbetare

Utfall
2006
61
31
-56
5
11

Utfall
2005
58
7
-54
3
10

LF Budget
2006
58
33
-55
3
10

Internfinans uppgift är att utgöra internbank för SLL. Samverkansavtal finns
mellan Internfinans och landstinget. Bolaget ska på affärsmässiga grunder bistå
SLL, dess förvaltningar, bolag och stiftelser med att förvalta central likviditet,
låna upp medel på kapitalmarknaden och bedriva utlåning till landstingets
förvaltningar och bolag. Internfinans hanterar även landstingskoncernens
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finansiella risker, administrerar landstingets koncernkontosystem samt förvaltar
landstingets donationsfonder.

Landstingshuset i Stockholm AB (LISAB)
mkr
Intäkter
– varav SLL internt
Kostnader
Resultat
Antal årsarbetare

Utfall
2006
13
7
-53
-40
0

Utfall
2005
4
4
-36
-32
0

LF Budget
2006
1
1
-36
-35
0

LISAB redovisar ett resultat om –40 mkr vilket är 8 mkr lägre än motsvarande
period 2005 och 5 mkr lägre än budget. Resultatavvikelsen förklaras huvudsakligen av att behovet av nedskrivningar av aktier i dotterbolag 2006 är större än
föregående år. Förbättrat finansnetto till följd av lägre räntekostnader och högre
ränteintäkter medför att kostnaden för nedskrivningen inte slår igenom fullt ut.

Skadekonto
mkr
Intäkter
– varav SLL internt
Kostnader
Resultat
Antal årsarbetare

Utfall
2006
8
7
-10
-2
0

Utfall
2005
8
7
-10
-2
0

LF Budget
2006
7
7
-13
-6
0

Skadekontot redovisar ett resultat om -2,4 mkr vilket är i nivå med föregående år.
Utfallet är 3,3 mkr bättre än budget, vilket främst beror på lägre skadekostnader.
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Intressebolag, stiftelser och donationsfonder
I landstingskoncernens resultat- och balansräkning ingår nämnder, styrelser och
bolag där ägarandelen uppgår till mer än 50%. Intressebolag, d.v.s. bolag där
ägarandelen uppgår till mellan 20 och 50% redovisas enligt den s.k. kapitalandelsmetoden (se not 14 till balansräkning). Stiftelser konsolideras inte i koncernens
resultat- och balansräkning på annat sätt än att eventuellt givna bidrag redovisas
som kostnad i resultaträkningen.
För att belysa landstingets engagemang i ”närstående” juridiska personer, presenteras nedan de större stiftelserna som landstinget ensamt eller tillsammans med
andra har stiftat.
Stiftelsen Cancercentrum Karolinska (CCK)
Inom CCK har all experimentell cancerforskning vid sjukhuset samlats. CCK:s
verksamhet stärker den kliniska cancerforskningen vid sjukhuset. Stiftelsen bildades 1994. Intäkterna utgörs främst av hyresintäkter. Det egna kapitalet uppgår år
2005 till 70 mkr och balansomslutningen till 130 mkr.
Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin (CMM)
CMM samlar 350 personer med kliniska erfarenheter från Karolinska Universitetssjukhuset och forskningskompetens från Karolinska Institutet för forskning
inom folksjukdomarna. Genom att klargöra de molekylära mekanismerna bakom
sjukdomarna kan bättre diagnostik, behandling och förebyggande åtgärder utvecklas. Intäkterna utgörs främst av hyresintäkter. Stiftelsens egna kapital uppgår för
2005 till 87 mkr och balansomslutningen till 164 mkr.
Stiftelsen Centrum för bioteknik (CBT), Stiftelsen Centrum för nutrition och
toxikologi (CNT), Stiftelsen Centrum för strukturbiokemi (CSB) samt
Stiftelsen Centrum för Oral Biologi (COB),
Stiftelserna bedriver utbildning, forskning, utveckling och infrastruktur inom sina
områden. Två centrumbildningar har från och med den 1 januari 2006 ersatt stiftelserna. Landstingets bidrag till stiftelserna för 2006 uppgick till nästan 90 mkr.
Stiftelsen Clara
Stiftelsen har till uppgift att finansiera, uppföra, äga och förvalta lokaler för
Södertörns högskola. Stiftelsen bildades 1998 med landstinget som ensam stiftare.
Stiftelsens intäkter utgörs främst av hyresintäkter. Det egna kapitalet uppgick
2005 till 171 mkr och balansomslutningen till 1 241 mkr.
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Stiftelsen Stockholms läns museum
Museet arbetar för att göra alla medvetna om betydelsen av länets historia och
värdet av kulturmiljöer. Stiftelsen Stockholms läns museum bildades 1982 genom
en överenskommelse mellan Stockholms läns landsting, Norrtälje, Sigtuna, Södertälje och Stockholms kommuner samt Stockholms läns hembygdsförbund. Stiftelsens egna kapital uppgick år 2005 till 6 mkr och balansomslutningen till 13 mkr
Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum
Äldrecentrum har till uppgift att initiera och genomföra forskning. Stiftelsen verkar också för att praktiskt omsätta erfarenheter och forskningsresultat inom områden av särskild betydelse för äldres situation i samhället. Forskningsstiftelsen
Äldrecentrum bildades 1986 av Stockholms läns landsting och Stockholms stad
som fortfarande är huvudmän. Stiftelsens egna kapital uppgick år 2005 till 6 mkr
och balansomslutningen till 23 mkr.
Skärgårdsstiftelsen
Skärgårdsstiftelsen äger och förvaltar mark i Stockholms skärgård. Syftet är att
bevara skärgårdens egenart, naturvärden och landskapsbild och samtidigt främja
utvecklingen av friluftsliv, kultur, rekreation och turism. Stiftelsen arbetar långsiktigt för en levande skärgård. Landstinget är huvudfinansiär och bidraget till
verksamheten 2006 uppgick till 42,6 mkr.
Konserthusstiftelsen
Konserthusstiftelsen ska förverkliga konstnärliga och kulturella syften samt att
driva en aktiv musikverksamhet. I mån av resurser skall man aktivt verka för
andra aktiviteter som direkt eller indirekt befrämjar musikintresset och ökar
musikutbudet. Stockholms Konserthusstiftelse äger Konserthuset och Stockholms
läns landsting är huvudfinansiär för Konserthusets och därmed även Kungliga
Filharmonikernas verksamhet. Landstinget gav 2006 Konserthuset 91 mkr i
anslag.
Donationsfonder
Landstingets donationsfonder, som på uppdrag av landstingsstyrelsen förvaltas av
AB SLL Internfinans, uppgår till 161 stiftelser/gåvofonder med ett bokfört totalt
kapital på ca 335 mkr vid årsskiftet. Marknadsvärdet uppgår till ca 400 mkr vid
utgången av 2006. De flesta donationerna har lämnats till sjukhus eller sjukvårdande verksamhet. Ett mindre antal av donationerna avser utbildningsverksamhet.
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Resultat- och balansräkning, finansieringsanalys
samt noter
Resultaträkning
mkr

Not

Koncernen
2006
2005

Landstinget
2006
2005

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

2
2
3

12 524
-57 447
-2 355

11 503
-51 130
-2 073

5 508
-51 157
-940

5 001
-46 334
-874

Verksamhetens nettokostnader
Därav jämförelsestörande poster

4

-47 278
-3 335

-41 700
0

-46 589
-2 374

-42 207
0

Skatteintäkter
Generellt statsbidrag
Inkomst- och kostnadsutjämning
Skatteintäkter, generellt statsbidrag, utjämning

5
5
5

43 243
4 668
-1 976
45 935

41 221
4 443
-2 048
43 616

43 243
4 668
-1 976
45 935

41 221
4 443
-2 048
43 616

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster

6
7

112
-918
-2 149

103
-873
1 146

219
-773
-1 208

292
-750
951

-2 149

1 146

-1 208

951

Årets resultat
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Balansräkning
mkr

Not

Koncernen
2006
2005

Landstinget
2006
2005

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Nyttjanderätter
Goodwill

8

8
2

6
2

0
0

0
0

Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska
Maskiner och inventarier
Pågående nyanläggningar, förskott
avseende materiella anläggningstillgångar

9
10

29 990
3 955

27 504
3 993

8 487
3 107

8 359
3 186

11

3 942

3 764

762

450

Finansiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

14

126

124

7 471

6 829

Summa anläggningstillgångar

38 023

35 393

19 827

18 824

Omsättningstillgångar
Förråd mm
Kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

295
4 887
1 295
829
7 306

268
4 938
2 617
87
7 910

128
4158
0
105
4 391

112
4 148
0
714
4 974

Summa tillgångar

15

45 329 43 303 24 218 23 798
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Balansräkning
mkr

Not

Koncernen
2006
2005

Landstinget
2006
2005

Eget kapital, avsättningar och
skulder
Eget kapital
Ingående eget kapital
Förändring av ingående eget kapital
Årets resultat
Summa eget kapital

16
16
16

1 518
-1
-2 149
-632

714
-342
1 146
1 518

-218
0
-1 208
-1 426

-1 169
0
951
-218

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande
förpliktelser
Andra avsättningar
Summa avsättningar

17
18
21

8 688
3 618
12 306

6 313
1 920
8 233

7 823
2 000
9 823

5 540
1 271
6 811

Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

19
20
21

20 491
13 164
33 655

20 801
12 751
33 552

6 000
9 821
15 821

7 283
9 922
17 205

Summa eget kapital, avsättningar
och skulder
Panter och därmed jämförliga
säkerheter
Ansvarsförbindelser
22
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits
bland skulderna eller avsättningarna
Övriga ansvarsförbindelser
Summa ansvarsförbindelser

45 329 43 303 24 218 23 798
inga

inga

inga

inga

22 788
1 779
24 567

18 008
1 989
19 997

22 788
16 071
38 859

18 008
14 664
32 672
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Finansieringsanalys
mkr
Verksamhetens kassaflöde
Resultat efter finansiella poster
Justering för ej kassapåverkande poster
Summa kassaflöde från verksamheten
Förändring av rörelsekapital (exkl likvida medel)
Ökning(-) resp minskning(+) av förråd
Ökning(-) resp minskning(+) kortfristiga fordringar
Ökning (+) resp minskning (-) av kortfristiga
skulder (exkl leasing- och lånefinansiering)
Förändring av rörelsekapital
Kassaflöde före investeringar

1)

Koncernen
2006
2005

Landstinget
2006
2005

-2149
3 756
1 607

1 146
1 710
2 856

-1 208
1 555
347

951
1 102
2 053

-27
51

-25
-326

-16
-10

-30
-145

24
48
1 655

879
528
3 384

-654
-680
-333

655
480
2 533

-5 003

-3 815
343

-1 463
0

-1 280
0

Investeringar
Investeringar (inkl leasing)
Anläggningstillgångar förvärvad (-)/ avyttrad (+)
verksamhet
Försäljningar / Lösta leasingkontrakt
Avaktiveringar
Omklassificeringar
Förändring av finansiella anläggningstillgångar
Erhållna statsbidrag för investeringar
Nettoförändring av investeringsverksamheten
Kassaflöde efter investeringar

-162
342
0
0
-2
292
-4 533
-2 878

11
0
0
38
534
-2 889
495

277
0
0
-642
0
-1 828
-2 161

-4
0
0
120
0
-1 164
1 369

Lånefinansiering
Ökning(+) resp minskning(-) av kort- och
långfristig upplåning
Förändring av leasingfinansiering
Nettoförändring av lånefinansiering

-1 899
1822
-77

-1 547
979
-568

-703
-28
-731

-1 837
-28
-1 865

Övrig finansiering
Förändring av pensionsavsättning
Förändring av långfristiga skulder
Nettoförändring av övrig finansiering
Förändring av likvida medel

2375
0
2 375
-580

765
-47
718
645

2283
0
2283
-609

599
354
953
457

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid periodens slut
Summa disponibla likvida medel

2 704
2 124
2 124

2 059
2 704
2 704

714
105
105

257
714
714

Outnyttjad checkräkningskredit
Outnyttjade avtalade krediter
Total betalningsberedskap

1 500
4 500
8 124

1 500
5 000
9 204

-

-

ÅRSREDOVISNING 2006
2007-03-02

Bilaga 1:2
86 (118)

Finansieringsanalys forts
mkr

1) Justering för ej kassapåverkande poster
Avskrivningar
Nedskrivning av matriella anläggningstillgångar
Förändring av andra avsättningar
Erhållna statsbidrag, intäktsförda
Realisationsresultat (- Reavinst/+ Reaförlust)
Förändring eget kapital AB SL
Övriga poster
Justering för ej kassapåverkande poster

Koncernen
2006
2005

Landstinget
2006
2005

2 355
75
1 698
-109
-263
0
0
3 756

940
75
729
0
-189
0
0
1 555

2 073
186
-99
-122
14
-342
0
1 710

1 060
0
41
0
1
0
0
1 102

Not 1 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad enligt kommunallagen och lag om kommunal redovisning och i enlighet med rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning, se dock nedan beträffande hantering av skatteintäkter.

Sammanställd redovisning
I landstingskoncernen ingår nämnder, styrelser och bolag. Utgångspunkten för
den sammanställda redovisningen (koncernbokslutet) är de nämnd/styrelsebehandlade balans- och resultaträkningarna för respektive resultatenhet
och dotterbolag. Eftersom koncernredovisningen ska avspegla koncernens relation
till omvärlden elimineras alla interna mellanhavanden. Koncernredovisningen har
upprättats enligt förvärvsmetoden. Med förvärvsmetoden avses att det av
landstinget vid förvärvstillfället förvärvade egna kapitalet i dotterbolag har
eliminerats. Därefter intjänat kapital räknas in i koncernens eget kapital.
Koncernens avgränsning
SL:s och Landstingshusets underkoncerner är upprättade med full konsolidering
och intagna i sin helhet i landstingskoncernen. Sammanställd redovisning för
kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje Sjukvård och Omsorg och dess
dotterbolag TioHundra AB har intagits med proportionell konsolidering. Ägarandelen uppgår till 50%. Därutöver har en omsättningsjustering (eliminering av
intäkter och kostnader) gjorts p g a att TioHundras intäkter nästan undantagslöst
kommer från delägarna. Intressebolag har intagits enligt kapitalandelsmetoden.
Resultatandelar från intresseföretag inkluderas i verksamhetens nettokostnader.
Skuld till minoritet redovisas bland övriga kortfristiga skulder.
Skatteintäkter
Skatteintäkter har periodiserats i enlighet med rekommendationen från Rådet för
kommunal redovisning, dock med den avvikelsen att SLL valt att frångå ESV:s
uppräkningsfaktor och i enlighet med försiktighetsprincipen i stället använt SKL:s
uppräkningsfaktor. I not 5 finns en mer ingående beskrivning av skatteintäkterna i
redovisningen.
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Materiella och immateriella anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över den
bedömda ekonomiska livslängden. Härvid tillämpas följande avskrivningssatser:
Nyttjanderätter
Goodwill
Byggnader
Ombyggnader i förhyrda lokaler
Inventarier
Byggnadsinventarier
Medicinteknisk utrustning
Fordon
Datorer
Skepp
Spåranläggningar

10%
20%
2-4%
10%
10-20%
6%
10-33%
20-33%
10-33%
4-10%
5%

Leasing
För att ge en rättvisande bild inkluderas leasade objekt enligt finansiella leasingavtal i balansräkningen för koncernen och landstinget, medan samtliga leasingavtal redovisas som operationella i underliggande enheter.
Bolagsskatt
Bolagen i Landstingshuskoncernen behöver inte betala inkomstskatt då
koncernen, i enlighet med gällande skatteregler, genom koncernbidrag och
aktieägartillskott, kan utjämna de skattemässiga resultaten inom koncernen.
Koncernen har historiskt inte behövt betala inkomstskatter och bedömer att med
oförändrade skatteregler blir det inte heller aktuellt att betala inkomstskatter inom
överskådlig framtid. Mot den bakgrunden bedöms Redovisningsrådets
rekommendation RR9 inte vara tillämplig för koncernen.
SL-koncernen använder balansräkningsmetoden för att beräkna uppskjutna skatteskulder och fordringar. Balansräkningsmetoden innebär att beräkningen görs
utifrån skattesatser på balansdagen applicerat på skillnader mellan en tillgångs
eller en skulds bokföringsmässiga respektive skattemässiga värde samt förlustavdrag.
Den beräknade uppskjutna skatteskulden hänförlig till temporära skillnader
uppgår till ett belopp väsentligt understigande uppskjuten skattefordran relaterad
till outnyttjade underskottsavdrag. Detta innebär att uppskjuten skatteskuld inte
kommer att realiseras som aktuell skatt. Då framtida skattemässiga överskott för
SL förväntas bli av begränsad omfattning, torde värdet av det ackumulerade
underskottet kunna bedömas som högst osäkert. Mot bakgrund av ovanstående
redovisar inte moderbolaget och dotterbolagen uppskjuten skatt i resultat- och
balansräkningen.
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Förråd
Förråd värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på
balansdagen. För homogena varugrupper tillämpas kollektiv värdering.
Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli
betalt.
Koncerninterna transaktioner
Transaktioner mellan landstingskoncernens förvaltningar och bolag har redovisats
i enlighet med deras ekonomiska innebörd.
Fordringar och skulder i utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. I de fall
valutasäkringsåtgärd genomförts, t ex terminssäkring, används terminskursen.
Jämförelsestörande poster
I enlighet med rekommendation nr 3.1 från Rådet för kommunal redovisning
lämnas upplysningar om resultateffekten av händelser som är jämförelsestörande
genom särredovisning i resultaträkningen. I not 4 finns en specifikation av dessa
poster.
Åtaganden utanför balansräkningen
SLL hade per 2006-12-31 tecknat ränteswapavtal om totalt 4 700 mkr i syfte att
låsa in en fast ränta och skydda kassaflödet för lån och finansiell leasing med
rörlig ränta.
En ränteswap innebär att två aktörer byter räntebetalningsflöden med varandra.
Det vill säga en part betalar fast ränta men önskar rörlig ränta och en annan part
betalar rörlig ränta men vill betala fast ränta på sina respektive krediter. Ett av
motiven för att träffa avtal om en ränteswap kan exempelvis vara anpassning av
räntebindningstid i skuldportföljen för att därigenom ta hänsyn till önskad risk och
egna förväntningar på räntemarknaden.
SLL har för avsikt att inneha avtalen löptiden ut. Marknadsvärdet kommer att
variera under löptiden dock utan resultatpåverkan. När avtalstiden löper ut är
marknadsvärdet noll.
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Not 2 Verksamhetens intäkter och kostnader
Koncernen
2006
2005
Verksamhetens intäkter
Patientavgifter, sjukvård
Patientavgifter, tandvård
Trafikantavgifter
Såld hälso- och sjukvård
Såld tandvård
Försäljning av övriga primärtjänster
Hyresintäkter, försäljning övriga tjänster,
material och varor
Statsbidrag och övriga bidrag
Övriga intäkter Not 2.2)
Summa verksamhetens intäkter
Kostnader
Personalkostnader Not 2.1)
Köpt hälso- och sjukvård
Köpt tandvård
Köpt trafik
Köpta övriga primärtjänster
Verksamhetsanknutna tjänster (lab.,
röntgen m.m.)
Läkemedel inom läkemedelsförmånen
Övriga läkemedel
Övriga material och varor mm.
Lämnade bidrag
Lämnade bidrag till SL
Lokal- och fastighetskostnader, hyra av
anläggningstillgångar
Övriga kostnader Not 2.2)
Jämförelsestörande poster Not 4)
Summa verksamhetens kostnader

Landstinget
2006
2005

517
585
4 194
1 005
126
113
3 292

526
589
4 230
925
125
96
2 758

406
0
115
897
4
92
1 782

417
0
121
783
5
79
1 653

2 080

1 925

1 862

1 796

612
12 524

329
11 503

350
5 508

147
5 001

20 346
8 921
180
8 088
8
1 418

19 297
8 912
176
7 191
10
1 224

15 255
13 125
629
751
21
1 514

14 629

4 129
963
3 138
1 003
0
1 964

4 694
213
3 112
709
0
1 854

4 069
888
1 283
1 973
4 588
1 961

4 641
148
1 241
915
4 125
1 840

3 954

3 738

2 726

2 741

3 335
57 447

0
51 130

2 374
51 157

0

13 356
622
743
20
1 313

46 334
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2.1) Personalkostnader
Koncernen

Löner och arvoden
Sociala, pensions- och övr.
personalkostnader
Summa personalkostnader

Ledning
förtroendeva
Övrig
lda
ledning Övrig personal
2006 2005 2006 2005 2006
2005 2006
36
38
38
33 13094
12387 13 168
13
14
23
18 7142
6807 7 178
49

52

61

51 20 235

19 194 20 346

Med ledning avses ledamöter och suppleanter i nämnder och styrelser samt VD,
vice VD, förvaltningschef och bitr. förvaltningschef.

Totalt
2005
12458
6839
19 297
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2.2) Specifikation över realisationsresultat

I övriga verksamhetsintäkter, finansiella intäkter och övriga verksamhetskostnader ingår
realisationsresultat avseende försäljning av dotterföretag och materiella
anläggningstillgångar.
Koncernen
2006
2005
Övriga verksamhetsintäkter
Realisationsvinster
vid försäljning av dotterföretag och
intresseföretag

Landstinget
2006
2005

9

2

0

0

vid Landstingsfastigheter
Stockholms försäljning av
materiella anläggningstillgångar

190

9

190

9

vid SL-koncernens försäljning av
övriga tillgångar

61

25

0

0

vid övriga försäljningar av
materiella anläggningstillgångar
Övriga verksamhetskostnader
Realisationförluster
vid Landstingsfastigheter
Stockholms försäljning av
materiella anläggningstillgångar

8

0

0

0

0

3

0

3

vid SL-koncernens försäljning av
övriga tillgångar

3

37

0

0

vid övriga försäljningar av
materiella anläggningstillgångar

2

10

1

7

263

-14

189

-1

Realisationsresultat netto vid
försäljning av dotterföretag och
materiella anläggningstillgångar
Not 3 Avskrivningar

Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
Summa avskrivningar

2006

Koncernen
2005

Landstinget
2006
2005

1

1

0

0

1 486
868
2 355

1 286
786
2 073

313
627
940

291
583
874
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Not 4 Jämförelsestörande poster

Pensionsantagande sänkt diskonteringsränta
och ökad livslängd
Statens Järnvägar-kostnad trafikverksamhet
Omstruktureringskostnader
Ädel-pensioner Stockholms stad
KAP-KL-effekt
Summa jämförelsestörande poster

2006
1 382

Koncernen
2005
0

956
600
240
157
3 335

0
0
0
0
0

Landstinget
2006
2005
1 377
0
0
600
240
157
2 374

Not 5 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning

Preliminära skatteintäkter
Prognos för avräkningslikvid 2006 resp. 2005
Justeringspost för skatteintäkter 2005 resp.
2004
Summa skatteintäkter

Koncernen
2006
2005
42 929
41 591
100
-336
214
-34
43 243

41 221

4 143
473
52
4 668

3 947
496
0
4 443

Införandebidrag
Kostnadsutjämningsbidrag
Summa bidrag från utjämningen

47
240
287

240
172
412

Inkomstutjämningsavgift
Regleringsavgift
Summa avgifter till utjämningen

-1 997
-266
-2 263

-2 151
-309
-2 460

Summa kostnads- och inkomstutjämning

-1 976

-2 048

Summa skatteintäkter, generellt statsbidrag
och utjämning

45 935

43 616

Bidrag för läkemedelsförmånen
Sysselsättningsstöd
Bidrag för minskad sjukfrånvaro, fast del
Summa generella statsbidrag

0
0
0
0
0
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Skatteintäkter
Preliminära skatteintäkter för år 2006 utgörs av skatteunderlaget i länet för
inkomståret 2004 uppräknat till 2006 års nivå med uppräkningsfaktorer för åren
2005 och 2006, multiplicerat med skattesatsen för år 2006 (12,27 %).
Prognos för avräkningslikvid år 2006, som utbetalas i januari 2008, utgörs av
differensen mellan de preliminära skatteintäkterna 2006 och prognosen för de
slutliga skatteintäkterna 2006. Denna prognos baseras på det slutliga
taxeringsutfallet för inkomståret 2005 uppräknat med den av SKL beräknade
uppräkningsfaktorn för 2006 (från november år 2006). Prognosen avser den
kollektiva avräkningslikviden för samtliga landsting, som fördelas med ett
enhetligt krontal per invånare. Vid beräkning av avräkningslikviden för år 2005
räknades det slutgiltiga taxeringsutfallet år 2004 med den av ESV i december år
2005 fastställda uppräkningsfaktorn för år 2005. Förklaringen till varför SLL har
valt att frångå att använda ESV:s uppräkningsfaktor är att SLL inte kan utesluta
att SKL kan ha gjort en mer korrekt bedömning av skatteunderlagets utveckling
än ESV, varför SLL – med hänvisning till försiktighetsprincipen – väljer att
använda SKL:s uppräkningsfaktor för år 2006.
Justeringspost för skatteintäkter 2005 utgörs av differensen mellan prognosen på
avräkningslikviden som beräknades för 2005, och den definitiva slutavräkningen
för samma år som utbetalas i januari år 2007. Även här handlar det om den
kollektivt beräknade avräkningen för hela landstingssektorn, som fördelas med ett
enhetligt krontal per invånare.
Generella statsbidrag
Inom de generella statsbidragen utgår två bidrag som är av generell karaktär - dels
ett bidrag läkemedelsförmånen, dels ett tillfälligt sysselsättningsstöd.
Därtill ingår från och med år 2006 ett bidrag för minskad sjukfrånvaro. I tabellen
ovan redovisas det belopp som det funnits kostnader för under år 2006.
Resterande belopp redovisas som en intäkt år 2007. Hur stort bidrag respektive
landsting erhåller fastställs i januari året efter aktuellt bokslutsår.
Kommunalekonomisk utjämning
Det införandebidrag som utgår för år 2005 respektive 2006 är en ersättning för
den beräknade försämring som det kommunalekonomiska utjämningssystem som
infördes den 1 januari 2005 medförde.
I kostnadsutjämningen utjämnas för strukturella kostnadsskillnader mellan
landsting. Då SLL har en ogynnsam struktur relativt riket erhåller landstinget ett
bidrag i den delen av systemet.
I inkomstutjämningen utjämnas för skillnader i skatteinkomster mellan landsting.
Då SLL:s beskattningsbara inkomst (kallad skattekraft) överstiger 110% av
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medelskattekraften i riket erlägger SLL, som enda landsting, en avgift i denna del
av utjämningen.

Regleringsavgiften för år 2006 utgörs av nettot av inkomst- och kostnadsutjämning, minus de för året anslagna statliga medlen till landstingen. Om nettot överstiger anslaget skall en regleringsavgift erläggas, vilket också är fallet år 2005
respektive 2006. Regleringsavgiften, som det handlar om i dessa fall, beräknas
som ett enhetligt belopp per invånare i riket.
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Not 6 Finansiella intäkter

Ränteintäkter på räntebärande värdepapper
Återföring av nedskrivning av finansiella
anläggningstillgångar
Vinst vid försäljning av dotterföretag
Kursvinster valutaterminer
Övriga räntor
Räntor på intern utlåning
Summa finansiella intäkter

Koncernen
2006
2005
29
27
0
9
0
74
0
112

0
0
0
76
0
103

Landstinget
2006
2005
0
0
0
0
0
16
203
219

118
0
19
7
148
292

Not 7 Finansiella kostnader

Räntor
Räntedel pensionskostnader
Nedskrivning av finansiella
Räntekostnader, leasingskuld
Räntor på intern inlåning
Summa finansiella kostnader

Koncernen
2006
2005
480
527
220
204
0
0
218
142
0
0
918
873

Not 8 Nyttjanderätter

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Avyttringar och utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Koncernen
2006
2005
172
172
2
2
0
-2
174
172

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Ingående nedskrivning
Utgående nedskrivningar
Summa utgående värde

-159
0
0
-159
-7
-7
8

-159
0
0
-159
-7
-7
6

Landstinget
2006
2005
444
437
188
180
74
63
1
7
66
63
773
750
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Not 9 Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar och utrangeringar
Justerat IB SL
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar och utrangeringar
Årets avskrivningar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Ingående nedskrivningar
Årets nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar
Summa utgående värde
Utgående planenligt restvärde uppdelat på
anläggningstyp:
Byggnader inkl hyresgästanpassning
Mark
Markanläggning
Ombyggnad i förhyrda lokaler
Fartyg
Rullande materiel
Leasat rullande materiel
Spåranläggningar
Summa utgående värde

Koncernen
2006
2005
36 875 33 348
4 372
3 598
-308
-348
0
292
-208
-15
40 731 36 875

Landstinget
2006
2005
10 616
9 842
592
781
-91
-7
0
0
0
0
11 117 10 616

-9 185
198
-1 486
4
-10 469

-8 228
331
-1 286
-2
-9 185

-2 071
15
-313
0
-2 369

-1 782
2
-291
0
-2 071

-186
-86
-272

0
-186
-186

-186
-75
-261

0
-186
-186

29 990

27 504

8 487

8 359

10 450
1 644
283
173
270
637
11 115
5 418
29 990

9 934
1 647
277
147
283
678
9 404
5 134
27 504

6 818
1 542
30
97
0
0
0
0
8 487

6 701
1 557
30
71
0
0
0
0
8 359
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Not 10 Maskiner och inventarier

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Inventarier i såld verksamhet
Försäljningar och utrangeringar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar och utrangeringar
Inventarier i såld verksamhet
Årets avskrivningar
Omklassificeringar/justeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Summa utgående värde

Koncernen
2006
2005
8 609
7 659
853
1 141
-26
0
-417
-201
0
10
9 019
8 609
-4616
411
9
-868
0
-5 064
3 955

-4 027
187
0
-786
10
-4 616
3 993

Landstinget
2006
2005
6 197
5 469
557
791
0
0
-133
-63
0
0
6 621
6 197
-3 011
124
0
-627
0
-3 514
3 107

-2 492
60
0
-579
0
-3 011
3 186

Not 11 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

Ingående balans
Under året nedlagda kostnader
Under året genomförda omfördelningar
Omklassificeringar
Summa pågående nyanläggningar och
förskott

Koncernen
2006
2005
3 764
4 685
775
637
-826
-1 564
229
6
3 942
3 764

Landstinget
2006
2005
450
738
771
637
-459
-925
0
0
762
450
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Not 12 Leasingavgifter
Leasingkostnader, koncernen

Finansiell leasing
Operationell leasing
Summa leasing

Leasingavgifter per förfalloår (kontrakt tecknade t o m 2006)
20122006
2007
2008
2009
2010
2011
5 440
627
848
877
854
838
818
3
109
112
104
91
86
3
736
960
981
945
924
821
5 443

Leasingkostnader, landstinget

Finansiell leasing
Operationell leasing
Summa leasing

Leasingavgifter per förfalloår (kontrakt tecknade t o m 2006)
20122006
2007
2008
2009
2010
2011
6
9
6
6
6
6
6
1
12
9
6
3
1
1
21
15
12
9
7
7
7
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Not 13 Investeringar, koncernen
Fastighetsinvesteringar
Total kostnad
Fastställd Ackumulerad
total kostnad förbrukning
Karolinska US
Karolinska Solna
Reserv-o kraftsförs. inkl.spänning
F4 interimsbyggnad akuten
L1-ombyggnad
Nytt universitetssjukhus Solna
P8 Kunskapscentrum
F1:00 ombyggnad av akuten
F01/02-ombyggnad centralop

Innevarande år 2006
Utfall
Budget
2006
2006

295
122
87
80
57
47
37

277
111
84
26
11
42
31

15
4
2
24
2
3
1

17
0
0
17
5
0
0

62
27
30
30

9
22
6
24

6
1
6
22

36
0
8
23

134

134

1

0

Danderyds sjukhus
By 38-42 Sprinkler o brandskydd

74

4

2

27

Övrigt
Rosenlund Habilitering pl 7 o 8
Rosenlund ventilation o värmeåte
Jakobsbergs sjh, brandåtgärder
Sabb ny reservkraftstation
Sabb Ny lokal Syncentral
Grimman Värme o ventilation
Löwenströmska, elförsörjning
Sollentuna, brandskyddsåtgärder
Dalen, brandskydd

66
27
29
26
21
25
21
42
39

28
5
18
40
14
9
22
22
29

23
4
15
22
1
4
4
18
20

41
19
24
11
0
1
1
8
24

Ospecificerade objekt

572

617

Summa
Fastighetsinvesteringar

772

879

Karolinska Huddinge
Ny kraftförsörjning lågspänning
Nya lokaler Astra Zeneca
K71-73 Gastro
M87-89 Ombyggn njurmedicin
Södersjukhuset
Barn och ungdomspsykiatri
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Not 13 Investeringar, koncernen forts
Trafikinvesteringar
Total kostnad
Fastställd Ackumulerad
produktions förbrukning
kostnad
(0612)

Innevarande år 2006
Utfall LF Budget
2006
2006

AB Storstockholms Lokaltrafik
Specificerade objekt
Tunnelbana
CCTV på 50 tunnelbanestationer
Utrymningsbelysning i tunnlar
Brandlarm gas/rökdetektorer
Frånskiljarskåp dim för vagn 2000
Upprustning av 80st C6 vagnar
Inbyggnad av spärrkiosker
Hyresgästanpassningar
Utbyte av reservkraft tb1 och tb2
Modernisering och upprustning av tb
Upprustning av kanalisation tb 1-3
Utbyte av likriktarstationer
Modernisering av tunnelbanestationer
Spärrlinje, intäktssäkring mm
Hissinstallationer i tunnelbanan (tb1)
Rulltrappsinstallationer i tunnelbanan (tb1)
Nytt signalsystem tb 2
Utbyte rulltrappor och hissar (tb2)

26
46
38
220
60
*
*
*
*
177
*
*
*
*
*
1 110
*

62
19
0
144
0
*
*
*
*
46
*
*
*
*
*
5
*

54
11
0
60
0
15
21
20
204
24
26
47
9
10
33
1
17

10
14
10
47
20
30
5
4
207
12
27
88
11
33
24
2
44

Pendeltåg
Nya pendeltågsvagnar 55 st fordon
Modernisering av pendeltågstationer
Diodbyte i skyltar
Hissar och rulltrappor

4 071
*
60
*

3 277
*
8
*

1 247
8
5
0

1 356
40
4
7

50
136
*
*
70
*
30
0

0
21
*
*
0
*
16
32

0
21
190
0
0
1
16
3

25
41
79
14
10
6
30
5

Lokalbanor
Nya vagnar för 7,5 min trafik Tvärbanan, 2st
Nya vagnar Nockebybanan, 7 st
Allmän upprustning av Roslagsbanan
Byte av kontaktledningar Roslagsbanan
Upprustning av vagnar Roslagsbanan
Mindre ombyggnader bana och stationer RB
Utbyte av ställverk Saltsjöbanan
Tvärbana Ost och Norr utbyggnad (planering)
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Not 13 Investeringar, koncernen forts
Trafikinvesteringar
Total kostnad
Fastställd Ackumulerad
produktions förbrukning
kostnad
(0612)

Depåer
Mindre ombyggnader tunnelbanedepåer
Upprustning av bandepå Slakthuset tb1
Ombyggnad elmatning depåer
Miljöåtgärder i tvättanläggningar
Ny pendeltågsdepå Upplands-Bro
Ny pendeltågsdepå Odensala/Södertälje
Biogas, Söderdepån/Hornsbergsdepån
Omstrukturering av bussdepåer
Depå Älvsjö och uppställningsspår
Renovering verkstäder bussdepåer
Kompletta tvättanläggningar (spår, buss)
Bygg för tvättanläggningar (spår/buss)
Ombyggnad i Älvsjö för ny hjulsvarv
Loktvättanläggning i Slakthusdepån
Tankanläggningar för etanol
Övriga
Buss-PC
Realtid - IT-stöd för kundkommunikation
JustNu - Trafikinformation
Tillgänglighet bussterminaler
Framkomlighetsåtgärder
Tillgänglighetsanpassningar
Modernisering bytespunkter/bussterminaler
Hållplatsåtgärder
Trafikantmiljöer busshållplatser - Regnskydd
Säkerhetshöjande åtgärder
Tillträdesskydd / Skalskydd
Spårgående arbetsfordon
Infartsparkeringar
Resekortet - Nytt biljettsystem
Resekortet - Installation/Utbildning/Information
Etanolbussar
Summa specificerade objekt
*) ej relevant, ständigt pågående projekt

Innevarande år 2006
Utfall LF Budget
2006
2006

*
48
151
*
787
360
120
*
64
176
104
146
30
25
200

*
33
96
*
778
7
68
*
36
6
3
1
0
0
18

8
23
13
5
54
6
4
9
3
6
3
1
0
0
18

13
20
29
11
18
2
15
156
5
11
6
15
15
2
30

157
141
57
90
*
73
*
*
*
60
*
*
*
348
67
380

137
98
19
37
*
1
*
*
*
10
*
*
*
118
11
307

7
35
7
2
1
0
5
2
12
10
2
11
7
51
0
307
2 653

15
49
22
12
6
5
70
5
10
17
10
36
7
221
66
380
3 481
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Not 13 Investeringar, koncernen forts
Trafikinvesteringar
Total kostnad
Fastställd Ackumulerad
produktions förbrukning
kostnad
(0612)

Ospecificerade objekt
Summa spåranläggningar
Summa fordon
Summa stationer/terminaler
Summa depåer
Summa fartyg
Summa mark- och kajanläggningar
Summa maskiner och inventarier (Övrigt)
Summa ospecificerade objekt
Summa Trafikinvesteringar SL
Waxholms Ångfartygs AB
Specificerade objekt
Skärgårdstrafik
Fartyg 4
Summa specificerade objekt

Innevarande år 2006
Utfall LF Budget
2006
2006

41
484
66
115
0
0
86
793

86
70
71
92
0
0
-24
296

3 445

3 776

0

18

0

18

Ospecificerade objekt
Summa stationer/terminaler
Summa fartyg
Summa maskiner och inventarier (Övrigt)
Summa ospecificerade objekt

0
11
1
12

3
10
5
18

Summa Trafikinvesteringar WÅAB

12

36

3 457

3 812

Totala Trafikinvesteringar
Inventarier och Övriga investeringar
Förutom investeringarna nedan har fastigheten Norrbacka förvärvats för 161 mkr.

Fastigheter
Maskiner och inventarier
Ombggnad i externt förhyrda lokaler
Citybana
Sa inventarier, övriga investeringar

Totala investeringar

Innevarande år 2006
Utfall
Budget
2006
2006
772
879
634
613
65
45
75
0
1 546
1 537
5 003

5 349
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Not 14 Finansiella anläggningstillgångar

Utlämnade lån till koncernföretag
Övriga utlämnade lån
Aktier i dotterbolag
Andelar i intressebolag
Andra aktier och förlagsbevis
Bostadsrätter
Summa finansiella
anläggningstillgångar

1)
2)

2006
0
66
0
50
1
9
126

Koncernen
2005
73
41
1
9
124

Landstinget
2006
2005
3 216
2 500
52
73
4 194
4 246
0
0
1
1
8
9
7 471
6 829

1) Aktier i dotterbolag, Landstinget 2006
Ägd
andel %
Aktier i dotterbolag:
AB Storstockholms Lokaltrafik
Landstingshuset i Stockholm AB
Summa

Antal Bokfört
värde

100 80 000 000
100
1 000

4 000
194
4 194

Uppgift om organisationsnummer och säte, dotterbolag
Organisationsnummer
Säte
556013-0683 Stockholm
AB Storstockholms Lokaltrafik
556477-9378 Stockholm
Landstingshuset i Stockholm AB
2) Andelar i intressebolag
Org. nr
Transitio AB
Tågia AB
Stockholm Terminal
Barnbördshuset Stockholm AB
Busslink i Sverige AB
Svensk Banproduktion
Summa

556033-1984
556591-7233
556255-1928
556612-1290
556473-5057
556571-9449

Ägd Kapitalandel %
andel
47,0
17
33,3
2
40,0
1
49,0
7
30,0
0
40,0
23
50

ÅRSREDOVISNING 2006
2007-03-02

Bilaga 1:2
104 (118)

Not 15 Kortfristiga fordringar

Kundfordringar
Fordringar hos bolagen
Fordringar på staten
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader
Upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

Koncernen
2006
2005
1 111
1 372
916
873
1 961
1 677
663
739
236
277
4 887
4 938

Landstinget
2006
2005
545
472
962
1 000
910
864
1 127
1 093
453
616
161
103
4 158
4 148

Koncernen
2006
2005
1 518
714
0
-342
-1
0
-2 149
1 146
-632
1 518

Landstinget
2006
2005
-218
-1 169
0
0
0
0
-1 208
951
-1 426
-218

Not 16 Eget kapital

Ingående eget kapital
Förändring av ingående eget kapital
Övrig förändring av eget kapital
Årets resultat
Utgående eget kapital

Som en effekt av en ny bedömning av den redovisningsmässiga hanteringen av en under
år 2000 genomförd leasingaffär, har det ingående egna kapitalet, anläggningstillgångar
och avsättningar påverkats i koncernen 2005.
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Not 17 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser
Pensionsskuld – Landstingskoncernen (inkl.löneskatt)

Pensionsskuld enligt balansräkning per 0512-31
Förändrad koncernstruktur 2)
3)

Jämförelsestörande poster
Förändring av pensionsskuld inkl. löneskatt
och räntedel
Pensionsskuld enligt balansräkning
per 06-12-31
(därav löneskatt 1 527 mkr 4 ) )

Ålderspensioner
exkl. särskilda
avtals- och
visstidspensioner
5 993

Särskilda avtals- och
visstidspensioner 1)

Pensioner
totalt

320

6313

-15

0

-15

1 539

0

1539

993

-142

851

8 510

178

8 688

Ålderspensioner
exkl. särskilda
avtals- och
visstidspensioner
5 245

Särskilda avtals- och
visstidspensioner 1)

Pensioner
totalt

295

5 540

1 534

0

1 534

872

-123

749

7 651

172

7 823

Pensionsskuld - Landstinget

Pensionsskuld enligt balansräkning per 0512-31
Jämförelsestörande poster 3)
Förändring av pensionsskuld inkl. löneskatt
och räntedel
Pensionsskuld enligt balansräkning
per 06-12-31
(därav löneskatt 1 527 mkr 4 ) )
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Årets pensionskostnad

Förändring av pensionsskulden under året
Avgiftsbestämd ålderspension
Utbetalning av pensioner
Övriga pensionskostnader
Löneskatt på pensioner
Summa pensionskostnad exkl. finansiell
kostnad
Tillkommer räntedel på pensionskostnad
Summa pensionskostnad inkl. finansiell
kostnad
Ansvarsförbindelse Koncernen

Koncernen
2006
2005
485
442
455
448
695
662
8
-57
488
477
2 131
1 972

Landstinget
2006
2005
415
302
335
337
673
649
4
-57
434
391
1 861
1 622

220
2 351

188
2 049

204
2 176

180
1 802

5)

2006-12-31 2005-12-31

Pensioner
Löneskatt
Summa ansvarsförbindelse inkl.
löneskatt

18 339
4 449
22 788

14 492
3 516
18 008

1) Av de totala beloppen under rubriken ”Särskilda avtals- och visstidspension”
utgör visstidspensionerna 19 mkr per 2006-12-31 samt 27 mkr per 2005-12-31.
Resterande belopp utgörs av särskilda ålderspensioner enligt beslut.
2) I samband med att Norrtälje Sjukhus AB ombildades till TioHundra AB
konsolideras 50 % av pensionsavsättningen in i koncernen.
3) I 2006 års bokslut har gjorts en extra pensionsavsättning med 1 539 mkr för att
täcka ökade kostnader inom landstingskoncernen 2007. Avsättningen avser dels
ökade kostnader p.g.a förväntade ändringar i de försäkringstekniska antaganden
som används vid beräkning av pensionsskulder; 1 377 mkr centralt och 5 mkr i
TioHundra AB. Avsättningen är beräknad utifrån en sänkning av diskonteringsränta med 1 % för bolag och 0,5 % utöver SKLs rekommendation för förvaltningar samt ett utökat livslängdsantagande på 3 år för såväl bolag som förvaltningar.
Dels har engångseffekter som det nya pensionsavtalet KAP KL medfört i form av
minskade kostnader 2006 periodiserats jämnt över åren 2006 och 2007 med 157
mkr vardera året för att möta tillkommande kostnader som avtalet genererar under
2007. Kostnaderna har bokats som jämförelsestörande poster och ingår därför
inte i pensionskostnaderna ovan.
4) Landsting och kommuner betalar särskild löneskatt på utbetalda pensioner
medan bolag betalar löneskatt på årets pensionskostnad.
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5) Enligt den kommunala redovisningslagen som trädde i kraft fr.o.m. 1998-01-01
redovisas pensionsförpliktelser intjänade före 1998 avseende anställda i landstingets förvaltningsorganisation som ansvarsförbindelse. I ansvarsförbindelsen 2006
har en sänkning av diskonteringsräntan gjorts med 0,5% utöver SKLs rekommendationer samt ett utökat livslängdsantagande på 3 år.
Not 18 Andra avsättningar
Koncernen
Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag
Omstruktureringsreserver
Kompetens- och motivationshöjande medel
Transitio, kontrakterade modifieringar
Försäljningsomkostnader fastigheter
Beräknade underhållskostnader
Statens Järnvägar-kostnader
Övriga poster
Summa andra avsättningar

2005
923
48
40
45
296
467
0
101
1 920

Ianspråktaget
Återföring ej
Årets
under året utnyttjat belopp avsättning
0
0
111
27
0
676
40
0
0
0
0
0
48
0
85
180
0
158
0
0
956
17
8
32
312
8
2 018

2006
1 034
697
0
45
333
445
956
108
3 618

2005
923
0
40
296
12
1 271

Ianspråktaget
Återföring ej
Årets
under året utnyttjat belopp avsättning
0
0
111
9
0
629
40
0
0
48
0
85
0
0
1
97
0
826

2006
1 034
620
0
333
13
2 000

Landstinget
Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag
Omstruktureringsreserver
Kompetens- och motivationshöjande medel
Försäljningsomkostnader fastigheter
Övriga avsättningar
Summa andra avsättningar
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Not 19 Långfristiga skulder

Extern låneskuld med förfallodag 1-5 år
Extern låneskuld med förfallodag > 5 år
Summa extern låneskuld
Skulder till koncernföretag
Statsbidrag för ej aktiverade
Leasingförpliktelser
Övriga skulder
Summa långfristiga skulder

2006
3410
2450
5 860
0
3 548
11 069
14
20 491

Koncernen
2005
3 510
4 584
8 094
0
3 392
9 315
0
20 801

Landstinget
2006
2005
3 410
3510
2 450
3350
5 860
6 860
99
354
0
0
41
69
0
0
6 000
7 283

2006
1 000
394
4 978
0
488
1 893
1 303
2 254
855
13 164

Koncernen
2005
1090
478
4132
0
420
2025
1223
2668
715
12 751

Landstinget
2006
2005
1 000
1090
337
468
3 140
2658
1 447
804
26
26
1 067
1738
920
878
1 714
2124
171
136
9 821
9 922

Not 20 Kortfristiga skulder

Kortfristig låneskuld
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Skulder till bolagen
Leasingförpliktelser, kort del
Övriga skulder
Semester- och löneskuld
Upplupna kostnader
Förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

Not 21 Räntebärande skulder och avsättningar

Långfristig låneskuld
Kortfristig låneskuld
Summa räntebärande låneskulder
Leasingförpliktelser
Räntebärande avsättning till pensioner
Summa räntebärande skulder och
avsättningar
Icke räntebärande skulder och avsättningar
Summa skulder och avsättningar
Varav avsättningar
Varav skulder

2006
5 874
1 411
7 285
11 557
7 160
26 002

Koncernen
2005
8 094
1 090
9 184
9 735
5 231
24 150

19 959
45 961
12 306
33 655

17 635
41 785
8 233
33 552
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Not 22 Ansvarsförbindelser
Koncernen
2006
2005

Landstinget
2006
2005

Pensionsförpliktelser som inte upptagits
bland skulder eller avsättningar
Pensioner
Löneskatt
Summa
Ansvarsförbindelser till förmån för
koncernföretag och intresseföretag 1)
AB SL, finansiell leasing
Landstingets helägda bolag, finansiell
AB Transitio
SL-koncernen, pensionsskuld
Waxholms Ångfartygs AB, pensionsskuld
Locum, pensionsskuld
Danderyds Sjukhus AB, pensionsskuld
S:t Eriks Ögonsjukhus AB, pensionsskuld
Södersjukhuset AB, pensionsskuld
TioHundra AB (f d Norrtälje Sjukhus AB),
pensionsskuld
Folktandvården Stockholms län AB,
pensionsskuld
Övriga bolag, pensionsskuld
Summa
Ansvarsförbindelser till förmån för
koncernexterna parter
Stiftelsen Stockholms Skärgård
Stiftelsen Clara
Övriga borgensåtaganden
Summa
Summa övriga ansvarsförbindelser
Summa ansvarsförbindelser

18 339
4 449
22 788

14 492
3 516
18 008

18 339
4 449
22 788

14 492
3 516
18 008

1 326
-

1 556
-

13 428
29
1 326
226
7
111
178
32
202

11 891
37
1 556
208
6
99
149
27
177

19

-

39

29

1 345

1 556

74
8
15 660

67
8
14 254

25
375
34
434
1 779
24 567

24
375
34
433
1 989
19 997

25
375
11
411
16 071
38 859

24
375
11
410
14 664
32 672

1) Landstinget har borgensåtaganden gentemot koncernföretag avseende finansiella
leasingkontrakt, främst avseende SL. Dessa borgensåtaganden redovisas inte som
ansvarsförbindelser i koncernen eftersom finansiella leasingåtaganden redovisas i
koncernens balansräkning.
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Not 23 Inköp och försäljning mellan koncernenheter
Nedan anges årets inköp och försäljning mellan koncernenheter inom SLL- koncernen.

Intern försäljning

Koncernen
2006
2005
74 789 73 525

Landstinget
2006
2005
63 350
62 684

Vid inköp och försäljning mellan koncernföretag tillämpas samma principer för
prissättning som vid transaktioner med externa parter.
Not 24 Antal årsarbetare per verksamhetsområde1)
(per 31/12)

Hälso- och sjukvård inkl.tandvård
Trafik
Fastighetsverksamhet
Övrig verksamhet
Subtotalt
TioHundra AB2)
Totalt
1)

Summerad sysselsättningsgrad

2)

Antalet åa 2005 avser Norrtälje Sjukhus AB

Antal
Antal
årsarbet årsarbet
are 2006 are 2005
37 866
890
198
1 574
40 528
2 389
42 917

37 256
769
191
1 535
39 751
631
40 382
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Not 25 Driftsredovisning

Vård
Beställare Vård
Stockholms läns sjukvårdsområde
Karolinska universitetssjukhuset
Sjukvården Salem, Nykvarn, Södertälje
TioHundra AB
Södersjukhuset AB
Danderyds Sjukhus AB
S:t Eriks Ögonsjukhus AB
Folktandvården Stockholms län AB
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB
Stockholm Care AB
Koncernjusteringar1)
Totalt vård
Trafik
AB Storstockholms Lokaltrafik
Waxholms Ångfartygs AB
Färdtjänstnämnden
Regionplane- och trafiknämnden
Totalt trafiken
Därav jämförelsestörande poster

Utfall
Intäkt

Kostnad

Resultat

LF-Budget
Resultat

35959
8775
10799
1023
709
2702
2106
308
1208
112
101

-36074
-8699
-10991
-1018
-705
-2655
-2135
-303
-1155
-112
-96

-115
76
-191
5
5
46
-29
5
53
0
5
-1

0
35
0
0
0
0
0
0
12
0
4
0

-140

51

11250
104
1080
83
12516

-12202
-267
-1025
-81
-13575

-952
-163
54
2
-1 059
-956

0
-172
0
0
-172

Fastigheter
Locum
Landstingsfastigheter Stockholm
Totalt fastigheter

196
2450
2646

-181
-1838
-2019

16
612
628

4
485
489

Övriga
Kulturnämnden
Landstingsrevisorerna
Patientnämnden
Medicarrier AB
Landstingshuset Stockholm AB
Totalt övriga

428
32
15
361
13
850

-430
-31
-15
-356
-53
-886

-2
1
0
5
-40
-36

0
0
0
0
-35
-35

8
61

-10
-56

-2
5
2

-6
3
-3

Finansiering
Skadekontot
AB Stockholms läns landstings Internfinans
Totalt finansiering
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Not 25 Driftsredovisning forts

Koncernfunktioner
Koncernfinansiering
Landstingsstyrelsen
Totalt koncernfunktioner
Därav jämförelsestörande poster

Utfall
Intäkt

Kostnad

Resultat

56 179
3 432
59 610

-57 913
-3 349
-61 261

-1 734
83
-1 651
-2 379

100
0
100

107

0

-2 149

430

Koncernjusteringar 1)
Summa resultat SLL-koncernen
1)
Specifikation koncernjusteringar
Periodiseringseffekter
Återläggning nedskrivn aktier i dotterbolag
Återföringar från föregående,konc just, avskr goodwill
Omföringar
Summa SLL-koncernen

3
97
8
-2
106

LF-Budget
Resultat
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Förkortningar
AISAB
LSF BV
Care
DS
LSF Forum
FtjN
FTV
Karolinska
KcFi
KUN
LFS
Lrev
PaN
RTN
SL
SLSO
SNS
StE
StS
SÖS
TioHundra
WÅAB

Ambulanssjukvården i Storstockholm AB
LSF Beställare Vård
Stockholm Care AB
Danderyds Sjukhus AB
LSF Forum för kunskap och gemensam utveckling
Färdtjänstnämnden
Folktandvården Stockholms län AB
Karolinska Universitetssjukhuset
Koncernfinansiering
Kultur- och utbildningsnämnden
Landstingsfastigheter Stockholm
Landstingsrevisorerna
Patientnämnden
Regionplane- och trafiknämnden
AB Storstockholms Lokaltrafik
Stockholms läns sjukvårdsområde
Sjukvården i Salem, Nykvarn, Södertälje
S:t Eriks Ögonsjukhus AB
Södertälje sjukhus
Södersjukhuset AB
TioHundra AB
Waxholms Ångfartygs AB
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Definitioner
Anläggningstillgångar
är immateriella, materiella och finansiella tillgångar som är avsedda för stadigvarande innehav.
Anställd
är en person som har en eller flera anställningar (ej timanställning) inom Stockholms läns landsting.
APT
är arbetsplatsträffar
Avskrivning enligt plan
är den successivt fördelade totalutgiften för en anläggningstillgång. Kostnaden
fördelas över det antal år som tillgången används i verksamheten.
Avsättningar
är förpliktelser som på balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst men
ovissa till belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias.
Balansräkning (BR)
är en sammanställning av tillgångar, eget kapital, avsättningar och skulder på
balansdagen (= redovisningsperiodens sista dag).
BESS
är ett Beskrivnings- och ersättningssystem för somatisk specialistvård.
Betalningsberedskap, antal dagar
beräknas som posten Likvida medel inkl. outnyttjade krediter i förhållande till
landstingskoncernens genomsnittliga driftskostnad/dag.
Bruttokostnader
är verksamhetens kostnader inkl avskrivningar.
BTA
står för Bruttoarea
Eget kapital
är skillnaden mellan totala tillgångar och totala avsättningar och skulder enligt
balansräkningen.
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Eliminering
av interna mellanhavanden görs vid summering av ekonomiska data för flera enheter. Det betyder att de interna posterna tas bort, så att uppgifterna om intäkter,
kostnader, fordringar och skulder inte anger ”uppblåsta” värden.
Finansieringsanalys
visar kassaflöde från verksamheten inkl. förändring av rörelsekapitalet, kassaflöde
från investeringsverksamheten samt finansiering. Summan av dessa komponenter
utgör förändringen av landstingets likvida medel.
Finansnetto
är skillnaden mellan posterna Finansiella intäkter och Finansiella kostnader i
resultaträkningen.
Goodwill
posten i koncernens balansräkning avser skillnaden mellan anskaffningsvärdet för
aktierna och å andra sidan värdet på förvärvade tillgångar och skulder i under året
anskaffade dotterbolag.
Konsolidering
är åtgärden att dra samman flera enheters räkenskapsposter för presentation i en
koncernredovisning. Konsolidering görs efter det att alla interna mellanhavanden
tagits bort.
Kortfristiga fordringar och skulder
förfaller till betalning inom ett år från balansdagen.
Kreditfacilitet
avser de avtalade lånemöjligheter landstinget tecknat, med ett kreditinstitut eller
liknande, som vid behov kan utnyttjas för att låna upp pengar.
Landstingsbidrag
beslutas av landstingsfullmäktige och är i budgeten detsamma som verksamhetens
nettokostnad, dvs. den kostnad som behöver finansieras av landstinget för att resultatet ska bli noll. Landstingsbidraget ska täcka verksamhetens samtliga kostnader sedan verksamhetsanknutna intäkter, inkl. finansiella intäkter, frånräknats.
Långfristiga fordringar och skulder
är fordringar och skulder som förfaller till betalning mer än ett år efter räkenskapsårets utgång.
LF-budget
betyder att landstingsfullmäktige fastställer det budgeterade resultatet. Övriga
resultatposter framgår av resp nämnd/styrelsebehandlad budget
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Nettoinvesteringar
är investeringsutgifter minskade med statsbidrag och sådana försäljningsinkomster som har direkt samband med investeringen.
Nettokostnader
utgörs av verksamhetens intäkter, verksamhetens kostnader och avskrivningar.
Omsättningstillgångar
är sådana tillgångar som förbrukas i samband med framställning av produkter
eller tjänster eller på annat sätt används i rörelsen, t.ex. förråd, lager och fordringar hos kunder. På detta sätt skiljer sig omsättningstillgångarna från anläggningstillgångarna, som är avsedda för stadigvarande bruk.
Primärtjänster
utgörs av intäkter för sjuk- och tandvård samt kultur.
Produktivitet
är kvoten mellan produktionsmängden under en tidsperiod (output) och den
förbrukade mängden av en viss resurs under samma tidsperiod.
Relativ skattekraft
är länets skatteunderlag fördelat på länets invånarantal i relation till rikets nivå.
Resultatenhet
är en av landstingsfullmäktige fastställd enhet med ansvar inför nämnd, styrelse
eller bolagsstyrelse för resultaträkning och balansräkning.
Resultaträkning (RR)
är en sammanställning av intäkter, kostnader och resultat för en viss period.
Ränteswap
är ett finansiellt instrument där man byter ränteströmmar från t.ex. rörlig ränta till
fast ränta.
Skattekraft
genomsnittlig beskattningsbar inkomst per invånare.
Skatteunderlag
är den kommunalt beskattningsbara inkomsten för fysiska personer.
Slutenvård
avser hälso- och sjukvård som ges till patient inskriven vid vårdenhet.
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Soliditet
är ett mått på den långsiktiga betalningsförmågan och beräknas som andelen Eget
kapital av hela balansräkningens omslutning, uttryckt i %.
Sysselsättningsgrad
är faktisk veckoarbetstid i förhållande till heltidsarbetsmåttet per vecka.
Utomlänsintäkter
är ersättning från andra landsting enligt riksavtalet för utomlänspatienter samt
andra ersättningar för utförd vård åt andra landsting.
Volymutveckling
är den procentuella förändringen av kostnader exklusive pris- och löneökningar.
Årsarbetare
är summan av de anställdas sysselsättningsgrad.
2006 års uppgifter är hämtade ur centralt rapporteringssystem.
Öppenvård
är annan hälso- och sjukvård än sluten vård.
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Fakta om Stockholms läns landsting 2002-2006
Sveriges folkmängd vid årets slut
Folkmängd i Stockholms län vid årets slut
Andel i Stockholms län i %

2006
2005
2004
2003
9 113 257 9 047 752 9 011 392 8 975 670
1 918 104 1 889 945 1 872 900 1 860 872
21,0
20,9
20,8
20,7

2002
8 940 788
1 850 467
20,7

Antal anställda i Stockholms läns landsting
- varav inom förvaltningarna

45 104
31 741

42 243
31 338

41 917
31 415

42 406
24 978

42 719
25 265

Skatteintäkter, generellt statsbidrag
och utjämning mkr
- kr/inv.
Skattesats, % i Stockholms läns landsting
Genomsnittlig landstingsskattesats
för Sverige

45 935

43 616

41 283

38 702

33 141

23 948
12,27
10,82

23 078
12,27
10,81

22 042
12,27
10,76

20 798
11,62
10,53

17 909
10,32
10,05

Tillgångar, mkr
- kr/inv.
Skulder, mkr
- kr/inv.
Eget kapital, mkr
- kr/inv.
Energianvändningen kWh/kvm

45 329
23 632
45 961
23 962
-632
-329
246

43 303
22 912
41 785
22 109
1 518
803
246

41 481
22 148
40 767
21 767
714
381
244

40 316
21 675
40 507
21 778
-191
-103
248

38 218
20 653
36 698
19 832
1 520
821
248
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FÖRSLAG TILL RESULTATDISPOSITIONER ÅR 2006 FÖR
RESULTATENHETER, FÖRVALTNINGAR

Tkr

Lokalt kapital Årets resultat

Förändring
av centralt
kapital1)

Lokalt kapital

Förtroendemannaorganisation
Koncernledningsfunktioner
Landstingsstyrelsen

102 694

82 941

82 941

102 694

-101 217

-114 621

-114 621

-101 217

102 932

54 310

54 310

102 932

-1 875
4 632
2 653
462

-2 029
1 900
1 078
4

-2 029
1 900
1 078
4

-1 875
4 632
2 653
462

110 281

23 583

23 583

110 281

Hälso- och sjukvård
Stockholms sjukvårdsområde

204 953

76 176

63 823

217 306

SNS
Karolinska sjukhuset

96 643
633 756

4 782
-191 178

3 347
0

98 078
442 578

3 731 005

611 972

611 972

3 731 005

Beställare vård, inkl Tandvården
Trafik
Färdtjänstnämnden
Övrig verksamhet
Kulturnämnden
Regionplane- och trafiknämnden
Landstingsrevisorerna
Patientnämnden

Summa
Förtroendemannaorganisation
Producentorganisation

Fastighetsverksamhet
Landstingsfastigheter i Stockholm
Övrig verksamhet
Skadekontot

35 795

-2 372

0

33 423

Summa Producentorganisation

4 702 152

499 380

679 142

4 522 390

Summa Totalt

4 812 433

522 963

702 725

4 632 671

1) + = avsättning till centralt landstingskapital
- = täckning ur centralt landstingskapital
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Förteckning över resultatdispositioner inom koncernen Landstingshuset i Stockholm AB 2006
(tkr)

Eget kapital
2006-01-01

Ekonomiska
händelser
under
2006

Årets

609
44 867
10 562
11 749
124
11 652
10 403
158 635
404
32 824
6 779
245 771
42 092
102 433
175 657
55 768

1 064

2 366

-6 500
9 455
-42 092
8 253
21 138

Aktieägartillskott

Eget kapital

resultat

2006-12-31
erhållna (+)
lämnade (-)

( se noter nedan )

Leasingaktiebolaget Garnis
AB SLL Internfinans
Waxholms Ångfartygs AB
StockholmCare AB 2 )
Västra Service Gruppen AB
AISAB
MediCarrier AB
Danderyds Sjukhus AB 2 )
Prima Liv i Danderyd AB
S:t Eriks Ögonsjukhus AB
Huddinge Universitetssjukhus AB 1)
Södersjukhuset AB 2)
3)
Norrtälje Sjukhus AB
2)
Folktandvården Stockholms län AB
Landstingshuset i Stockholm AB
Locum AB

Koncernbidrag

0
4 503
-162 622
5 019
0
74
4 735
-28 745
0
5 349
6
46 323
0
53 020
-40 053
15 225

1 ) Återbetalning av del av tidigare erhållet aktieägartillskott
2 ) Erhållet aktieägartillskott relaterat till 2005 års resultat
3 ) Försäljning av Norrtälje Sjukhus AB till den gemensamma nämnden i Norrtälje för sjukvård och omsorg

0
-4 515
162 500
-5 019
0
0
-4 695
0
0
-5 349
0
-49 700
0
-55 000
-22 022
-15 950

erhållna (+)
lämnade (-)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

609
44 855
10 440
12 813
124
11 726
10 443
132 256
404
32 824
285
251 849
0
108 706
134 720
55 043
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Underlag för vinstdisponering om 30 % av årets resultat som överstiger resultatkrav

Eget kapital
2006-12-31

Balansomslutning
2006-12-31

Soliditet 1) 2)
( %)

Årets
resultat

Leasingaktiebolaget Garnis
AB SLL Internfinans
Waxholms Ångfartygs AB

609
44 855
10 440

609
1 873 466
323 771

100
2
3

0
4 503
-162 622

StockholmCare AB
Västra Service Gruppen AB
AISAB
MediCarrier AB
Danderyds Sjukhus AB

12 813
124
11 726
10 443
132 256

41 050
124
33 706
60 230
782 027

31
100
35
17
17

5 019
0
74
4 735
-28 745

Prima Liv i Danderyd AB
S:t Eriks Ögonsjukhus AB
Huddinge Universitetssjukhus AB
Södersjukhuset AB
Folktandvården Stockholms län AB
Landstingshuset i Stockholm AB
Locum AB

404
32 824
285
251 849
108 706
134 720
55 043

404
169 044
385
1 050 497
508 707
1 020 688
244 451

100
19
74
24
21
13
23

0
5 349
6
46 323
53 020
-40 053
15 225

TOTALBELOPP FÖR VINSTDISPOSITION INOM LANDSTINGSHUSKONCERNEN
1 ) Soliditet anger eget kapital i relation till balansomslutningen uttryckt i procent
2 ) De vilande bolagen har en soliditet på 100 %

Resultatkrav Resultatandel Resultatandel
enligt
som
upp till
budget
överstiger
30%
resultatkrav
( sjv prod )

Resultatbelopp
upp till
högst 30%
soliditet

3 000
-171 654
3 520

1 499

0
0
0

74

0
0
0
12 000
-35 000
4 148

450

0
0

-28 745

-8 624

0

5 349

1 605

1 605

46 323
41 020

13 897
12 306

13 897
12 306

27 808

