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Landstingsstyrelsens förslag till beslut
___________________________________________________________________________

Årsredovisning 2008 för Stockholms läns landsting och bolag
Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd

Ärendet
Härmed överlämnas årsredovisning år 2008 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 notera den framlagda informationen i årsberättelsen för landstingskoncernen för år 2008 som framgår av bilaga 1:1
att fastställa den framlagda årsredovisningen för landstingskoncernen för år
2008 som framgår av bilaga 1:2
att disponera resultatenheternas resultat i enlighet med bilaga 2:1
att uppdra åt landstingets ombud vid AB Storstockholms Lokaltrafiks
bolagsstämma/årsstämma under förutsättning av revisorernas tillstyrkande
att rösta för
att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna
att besluta om att AB Storstockholms Lokaltrafiks (SL) vinst om
153 514 032 kronor samt SL-koncernens vinst om 282 000 000 kronor
balanseras i ny räkning
att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2008
års verksamhet

Bilaga
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande med bilagor

2009-02-16
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att uppdra åt landstingets ombud vid Landstingshuset i Stockholm AB:s
bolagsstämma/årsstämma 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 2008
års verksamhet
att Landstingshuset i Stockholm AB enligt bilaga 2:3 skall lämna villkorade
aktieägartillskott till Danderyds Sjukhus AB med 28 905 000 kronor, S:t Eriks
Ögonsjukhus AB med 4 549 000 kronor, Södersjukhuset AB med
3 748 000 kronor och Folktandvården Stockholms län AB med 3 718 000 kronor, i enlighet med gällande sanktionsregler och vinstdispositionsregler
att Stockholms läns sjukvårdsområde erhåller kapitaltillskott
om43 865 000 kronor i syfte att stärka resultatenhetens soliditet
att godkänna att Södersjukhuset AB tillförs 7 290 000 kronor för att bestrida
kostnader avseende avveckling och överföring av Bilddiagnostik Närsjukvård till annan vårdgivare
att godkänna gjord reservering avseende pensioner med 252 000 000 kronor
i Koncernfinansiering i enlighet med Finansinspektionens alternativregel
gällande landstingets bolag
att uppdra åt landstingets ombud vid TioHundra AB:s bolagsstämma/årsstämma under förutsättning av revisorernas tillstyrkande att rösta för
att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna
att besluta om att TioHundra AB:s vinst om 1 143 619 kronor balanseras i
ny räkning
att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2008
års verksamhet
att godkänna överförandet av 47 000 000 kronor från Koncernfinansiering till
TioHundranämnden/Norrtälje kommun avseende ersättning för tillkommande
kostnader för akutsjukvård utanför Norrtälje samt landstingets del av nämndens underskott
att godkänna att Karolinska Universitetssjukhuset samt Landstingsstyrelsens
förvaltning tillåts reservera 40 000 000 kronor respektive 30 000 000 kronor
avseende kostnader för omställningsarbete.
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En stark ekonomi
Genom en rad viktiga beslut, och med hjälp av en fortsatt god konjunktur
under stora delar av 2008, redovisar Stockholms läns landsting ett överskott
för 2008 på 543 miljoner kronor, vilket är 83 miljoner kronor högre än
budget för 2008.
Efter 2006 års val fick Alliansen förtroendet att genomföra en borgerlig
politik i landstinget. Alliansen tog över ett landsting som präglades av
bristande tillgänglighet i vården, långa vårdköer, misstänksamhet mot ökad
mångfald av vårdgivare och mot valfrihet för patienter, missnöjda resenärer i
kollektivtrafiken samt en svag ekonomi trots, eller möjligen på grund av,
kraftiga skattehöjningar.
Politikens övergripande syfte är att göra vardagen enklare för stockholmarna.
Ett led i detta arbete är att låta stockholmarna behålla mer pengar i plånboken,
varför landstingsskatten sänktes med 17 öre under 2008. Samtidigt håller
Stockholms läns landsting god ordning på finanserna – budgeten är i balans,
de långsiktiga finansiella målen är uppfyllda och landstinget behåller betyget
AA+ i långfristig upplåning från kreditvärderings- och ratinginstitutet
Standard and Poor´s.
Fortsatt lyckat förändringsarbete
Landstingets arbete är fokuserat på tre huvudområden; förbättra tillgängligheten och kvaliteten i vården, förbättra tillförlitlighet i kollektivtrafiken samt
säkerställa en ekonomi i balans.
Arbetet med en förbättrad tillgänglighet och ökad patientnöjdhet var lyckosamt under 2008. Införandet av patientvalsreformen Vårdval Stockholm har
inneburit att över 850 fler stockholmare varje dag fått möjlighet att träffa en
läkare på någon av länets vårdcentraler. Dessutom har antalet vårdcentraler
ökat med över 20 stycken och aldrig tidigare har patienterna varit så nöjda
med primärvården som nu. 9 av 10 patienter är nöjda eller mycket nöjda
med den vård de får på sin vårdcentral.
De medvetna satsningarna på ökad tillförlitlighet och trygghet inom
kollektivtrafiken gav positiva resultat. Antalet resenärer som åker med SL
har ökat. De är dessutom mer nöjda än tidigare. Satsningarna har också lett
till bättre punktlighet och färre stopp samt en mer miljövänlig och tillgänglig
SL-trafik.
Alliansens politik har betydelse för stockholmarnas vardag. Ökad tillgänglighet och kvalitet i vården, förbättrad kollektivtrafik samt sänkningen av
landets i särklass högsta landstingsskatt har gjort vardagen lättare för alla
invånare i länet.
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Tydligare ägarstyrning
I budget 2008 presenterades en ny styrstrategi för akutsjukhusen. Som ett led
i denna beslutade landstingsfullmäktige under 2008 att införa en ny avtalsmodell med flerårsavtal för länets akutsjukhus. Med flerårsavtal skapas
bättre förutsättningar för stabilitet och långsiktighet i sjukhusens ekonomi.
Detta kommer i sin tur att bidra till minskade vårdköer och ökad kvalitet i
vården.
Under året har den ekonomisk uppföljning förstärkts med bl.a. ägardirektiv
som styr mot mål och tidigareläggning av delårsbokslutet så att det omfattar
sex månader.
Satsningar inför framtiden
Stockholms läns landsting har ett viktigt uppdrag att skapa goda förutsättningar för företagande och tillväxt i länet, inte minst inom life science. Det
nya universitetssjukhuset, Nya Karolinska Solna (NKS), som landstingsfullmäktige fattat beslut om att bygga, blir navet i en miljö som främjar
forskning, sjukvård och företagande i hela regionen. Det är en satsning som
ska göra Stockholm till en världsledande region inom life science.
Förbättrad valfrihet och tillgänglighet med patienten i centrum
Hälso- och sjukvården har under 2008 präglats av stora satsningar för bättre
tillgänglighet och valfrihet för patienterna. Andelen invånare som har stort
förtroende för vården fortsätter att öka, samtidigt som fler än tidigare anser
sig ha tillgång till den vård som man behöver. Andelen patienter som anser
att väntetiden har varit rimlig är större än någonsin tidigare.
Vårdval har ökat valfriheten och förbättrat tillgängligheten
Vårdval har under 2008 införts inom stora delar av primärvården. Vårdvalet
har förbättrat valfriheten och ökat tillgängligheten för patienterna samt
inneburit en ökning av antalet vårdgivare. Antalet besök hos husläkarna har
ökat med cirka 311 000, vilket motsvarar en ökning med 12 procent. Under
2008 har över 20 nya husläkarmottagningar tillkommit och antalet listningsbara läkare inom primärvården har ökat från 989 till 1033. Aldrig tidigare
har patienterna varit så nöjda med primärvården. Hela nio av tio stockholmare som har besökt en vårdcentral tycker att vården som de fått har varit bra,
mycket bra eller utmärkt.
Samtidigt har förberedelser pågått under 2008 för att införa vårdval inom
fler områden. I januari 2009 infördes vårdval för höft-, knäprotes- och
kataraktoperationer. Tretton vårdgivare har beviljats auktorisation för höftoch knäprotesoperationer och nio för kataraktoperationer. Inom båda dessa
vårdområden har det tillkommit nya vårdgivare. Vårdval infördes även för
förlossningsenheter vid samma tidpunkt. Auktoriserade enheter ska utföra
alla förlossningar utom de mest komplicerade som utförs vid Karolinska
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Universitetssjukhuset. För ögonbottenfotografering av diabetiker och
behandling av diabetesretinopati införs vårdval från och med april 2009.
Kortare väntetider
Väntetiderna är ett annat område som har varit i fokus under 2008. Under
året har tilläggsbeställningar gjorts inom de områden där svårigheter funnits
med att klara vårdgarantin. Insatserna har inneburit att väntande patienter
med tider utöver vårdgarantin, till såväl specialistmottagning som behandling, har minskat kraftigt sedan föregående årsskifte. Enligt väntetidsredovisningen som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) presenterar är
Stockholms läns landsting numera ett av de landsting som har kortare väntetider än riksgenomsnittet. Det visar att vi är på rätt väg, men vi kommer inte
att vara nöjda förrän vårdköerna är borta.
Den vårdskuld som upparbetats under den tidigare vänstermajoriteten var
mer omfattande än vad som kunde förmodas. Stora ansträngningar har gjorts
för att förbättra rapporteringen för att få en rättvisande bild av hur väntetiderna ser ut. Detta har varit ett nödvändigt förberedelsearbete för att
Stockholms läns landsting ska komma i åtnjutande av regeringens stora
satsning på bättre tillgänglighet, vårdgarantimiljarden.
Folkhälsoarbetet utvecklas
Landstingsfullmäktige har utifrån Folkhälsopolicyn antagit handlingsplanen
”Handling för Hälsa” som omfattar insatser inom all verksamhet i landstinget. En ny organisation för folkhälsoarbetet har tagit form med bildandet
av Karolinska Folkhälsoakademin (KFA) där praktiskt folkhälsoarbete
kopplas samman med forskning inom Karolinska Institutet. Ett avtal mellan
KFA och HSN har upprättats avseende drygt tjugo uppdrag, bl.a. en mer
hälsofrämjande sjukvård och suicidprevention. En översyn av regelboken för
husläkarverksamheten inom Vårdval Stockholm har gjorts som bl.a.
resulterat i införandet av en kvalitetsbonus för förebyggande arbete gällande
alkohol, tobak och övervikt.
Ökad mångfald ger ökad tillgänglighet inom psykiatrin
För första gången inom Stockholms läns landsting har en upphandling inom
psykiatrin genomförts. Med de nya fristående vårdgivarna inom allmänpsykiatri och barn- och ungdomspsykiatri kommer tillgängligheten att öka
med bl.a. fler mottagningsbesök och mobila team, ett större och mer
differentierat utbud med satsning på exempelvis äldrepsykiatri, unga vuxna
och suicidnära personer. Med anledning av större beställningar, och ett nytt
rörligt ersättningssystem för allmänpsykiatrin, har antalet läkarbesök inom
vuxenpsykiatrin ökat med nästan 11 procent (exkl ARV) och inom barn- och
ungdomspsykiatrin (BUP) med ca 24 procent. Inom slutenvården har 12
platser tillkommit. En ny missbrukspolicy gemensam med länets kommuner
har antagits av landstingsfullmäktige, och implementeringen av nationella
riktlinjer har påbörjats.
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Ny styrmodell för sjukhusvården med fokus på kvalitet och ökad
tillgänglighet
Under året har tillgängligheten till den somatiska specialistsjukvården varit i
fokus. Samtidigt har en ny styrmodell med fleråriga avtal utarbetats för
akutsjukhusen och börjar tillämpas för kommande treårsperiod. Modellen
stimulerar till bättre kapacitetsutnyttjande. Den innebär att sjukhusen har ett
tydligt ansvar för tillgängligheten och att vårdgarantin uppfylls. Dessutom
innebär avtalen att det ekonomiska resultatet för sjukhusen kopplas i högre
grad till vårdens kvalitet.
Den största satsningen på SL någonsin
Under 2008 fortsatte den största satsningen någonsin på kollektivtrafik i
Sverige. Trafiken har utökats och förbättrats med fler tåg och bussar, nya
linjer och ökad kundservice. Under året har SL introducerat nya pendeltåg,
förstärkt underhållet av signalsystemen, startat dygnet-runt-trafik i tunnelbanan och moderniserat Farstagrenen, Nynäsbanan och Roslagsbanan.
Fler och mer nöjda resenärer
Under 2008 gjordes nära 2,5 miljoner påstigningar en vanlig vardag, vilket
är rekord i antalet resenärer. Resandet ökade med totalt två procent 2008
jämfört med 2007, eller 48 000 påstigande en vanlig vardag. Ungefär var
fjärde resa inom Stockholms län görs i dag med SL.
2008 blev ett rekordår avseende kundnöjdheten med 72 procent nöjda
kunder. Det är det högsta årsvärdet sedan mätningarna startade. Pendeltågsresenärerna stod för den största ökningen i kundnöjdhet, från 49 procent
nöjda 2007 till 60 procent nöjda under 2008. Andel missnöjda kunder
minskade med tre procentenheter till elva procent.
De tre senaste åren har befolkningen vuxit med cirka 20 000 personer per år.
Trots detta har SL fortsatt stärkt sin ställning gentemot bilen. Andelen
resenärer som väljer SL när de reser över tullsnittet mellan klockan 06.00
och 21.00 ökade från 64 till 66 procent förra året och i maxtimmen från 77
till 78 procent.
Även antalet turister och tillfälliga besökare har ökat i kollektivtrafiken. SL
ingår sedan årsskiftet 2008 i Stockholm Visitors Board för att underlätta
resandet till och från mässor, stora evenemang och för att stärka Stockholm
som turistmål.
Bättre punktlighet och färre stopp
Tidhållningen är den viktigaste kvalitetsfaktorn när det gäller kundnöjdhet.
Störst förbättring står pendeltågstrafiken för, där punktligheten ökade från
81,1 procent 2006 till 87,7 procent 2008, räknat på snittet hela året. Antalet
inställda avgångar och stopp i trafiken fortsatte att minska även under förra

FÖRSLAG 2009:21

7
LS 0811-1021

året. I tunnelbanan har antalet inställda avgångar mer än halverats sedan
2006 och ligger nu på 0,6 procent av beställd trafik. Antalet stopp i tunnelbanetrafiken i mer än 10 minuter har minskat med hela 35 procent sedan
2006. För pendeltågen har antalet inställda avgångar minskat med 37 procent jämfört med 2006.
Trots att resegarantin förbättrades betydligt under 2007 och nu ersätter
taxiresor upp till 800 kronor mot tidigare enbart 400 kronor, minskade
antalet ersättningar med knappt 2 procent under 2008. Även det är ett tecken
på att SL-trafiken går allt bättre.
SL allt mer miljövänligt
SL har en viktig uppgift att minska miljöpåverkan och har därför en hög
ambition beträffande miljömålen. Tre av fyra resor med SL sker med
bränslen som är klimatsmarta. Under året introducerades 30 nya biogasbussar och ytterligare 35 etanolbussar. All eldriven spårtrafik drivs med
förnybar el, dvs. el från vatten eller vindkraft. Ambitionen är en helt fossilfri
kollektivtrafik 2025.
Ökad tillgänglighet för funktionshindrade
Under 2008 tog SL fram riktlinjer för tillgängligheten i trafiken. Målet är att
den som är funktionshindrad själv eller med ledsagare ska kunna resa med
SL senast 2010. Åtgärderna intensifierades under 2008 och omfattar
införandet av taktila spår, nya hissinstallationer, anpassning av tunnelbanans
plattformshöjder och insiktsutbildning för all SL-personal. Under 2008
introducerades fler s.k. låggolvbussar. Numera har två av tre bussar lågt
insteg.
Förstärkt trafik med Waxholmsbolaget
Skärgårdstrafiken utvecklades positivt under 2008. Under året inleddes
också mätningar av både kundnöjdhet och punktlighet i trafiken. Särskilt
positivt är att punktligheten mer än överträffar de uppställda målen.
Förbättrad utvecklingsplan för stockholmarna
Regionplane- och Trafiknämndens arbete har även under 2008 dominerats
av arbetet kring en ny regional utvecklingsplan, RUFS 2010. Arbetet bedrivs
i samarbete med kommuner och andra aktörer. Den färdiga planen ska ge
uttryck för regionens samlade viljeinriktning.
Förstärkning av färdtjänsten
I Svensk Kollektivtrafiks rikstäckande resenärsbarometer har Färdtjänsten fått
bra betyg. 88 procent av taxiresenärerna och 87 procent av specialfordonsresenärerna gav bästa eller näst bästa betyg för senaste resan 2008.
Under 2008 startade Färdtjänsten tre närtrafiklinjer. Närtrafiken omfattade
vid slutet av 2008 totalt 29 ”konventionella” linjer och sju specialfordons-
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baserade linjer. Resetilldelning ökade från 140 till 190 resor per år och
resenär. Automatisk resetilldelning infördes och en ny interaktiv webbportal
öppnades för att göra resandet smidigare och minska byråkratin.
Upphandling av rullstolstaxi har genomförts. Avtal har tecknats med tre
leverantörer och driftstart skedde den 1 oktober. Under 2008 gjordes 9 000
resor med rullstolstaxi. Den 1 februari trädde ett nytt och förbättrat avtal om
taxitransporter i kraft med incitament för bättre tidspassning, alkolås i nya
bilar och bakåtvända bilbarnstolar i hela länet. Öppettiderna på kundtjänst
fördubblades. Under 2008 inleddes ett nordiskt samarbete som gör det
möjligt för färdtjänstresenärer att åka färdtjänstresor i Stockholm, Oslo och
Köpenhamn.
Färdtjänsten är miljöcertifierad sedan februari 2005 och ska bidra till en
hållbar livsmiljö i Stockholms län. Antalet miljöfordon hos taxiföretagen
uppgick till 724 stycken vid slutet av 2008.
Ett offensivt och målinriktat miljö- och klimatarbete
Landstinget ska bidra till en ekologiskt hållbar utveckling av Stockholmsregionen som gör att dess rika miljö kan bevaras. Visionen uppnås genom
det miljöpolitiska programmet, Miljö Steg 5, som löper från januari 2007 till
december 2011. Programmet gör landstingets miljö- och klimatarbete till ett
av de mest ambitiösa i landet.
Landstinget har tillsammans med Stockholms stad och Vägverket deltagit i en
kampanj för att förmå länets invånare att övergå till dubbfria vinterdäck.
Landstinget har antagit målet att minska andelen dubbdäck bland såväl egna
som våra leverantörers fordon. För att minska miljöpåverkan arbetar också
landstinget med att samordna sina transporter, både person- och varutransporter.
Arbetet med att miljöanpassa ambulanserna, i projektet Gröna Ambulanser,
intensifierades och gick under året in i genomförandefasen. Under våren
2009 ska den första gröna ambulansen kunna presenteras.
För att minska utsläppen av lustgas genomför landstinget ett banbrytande
arbete med att installera lustgasdestruktionsanläggningar vid sjukhusen i
Huddinge och Danderyd. SLL har tagit initiativ till ett nationellt konsortium
för lustgasdestruktionsanläggningar. Det bidrar till att minska landstingets
klimatpåverkan och ger tydliga signaler till marknaden att grön teknik
prioriteras.
Under 2008 genomfördes en omfattande energieffektiviseringsentreprenad.
Under våren 2009 genomförs energikartläggningen. Solcellsanläggningen
vid Huddinge sjukhus har utvärderats och den visar sig fungera mycket bra.
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Landstinget genomför en framgångsrik miljöklassificering av läkemedel
som fått gehör inom EU. I december 2008 antog EU-kommissionen ett
”läkemedelspaket” med förslag till förändring av läkemedelslagstiftningen
inom övervakning, patientinformation och åtgärder mot förfalskade
läkemedel. I arbetet med att minska läkemedels miljöeffekter samarbetar
landstinget både med Apoteket AB och Läkemedelsverket.
Landstingets verksamheter har identifierat och kvantifierat de miljö- och
hälsofarliga kemikalier som används i det s.k. Produktprojektet. Arbetet har
resulterat i en förteckning över de kemikalier som landstinget ska minska
användningen av och stegvis fasa ut. Inom projektets ram har även
kemikaliekravspecifikationer utarbetats som ska användas i landstingets
upphandlingar.
Personal
Stockholms läns landsting arbetar långsiktigt med att minska arbetsrelaterad
sjukdom och ohälsa bland sina medarbetare, som ett resultat av detta arbete
har den genomsnittliga sjukfrånvaron minskat med två dagar under 2008.
Under året har rehabiliteringsarbetet vidareutvecklats i syfte att underlätta
tidigare återgång i arbete för sjukskrivna. På Karolinska universitetssjukhuset har ett pilotprojekt kring sjukskrivningar bedrivits. Målet är att
kunskap och erfarenhet från detta projekt ska användas för att underlätta för
sjukskrivna inom andra landstingsverksamheter att komma tillbaka till
arbete.
Under året har chefsprogrammet utvidgats till att gälla alla personalgrupper
och chefskapets ansvar i den strategiska utvecklingen och ekonomiska
styrningen har förstärkts.
Utländsk vårdpersonal och personer med utländsk vårdutbildning är en allt
viktigare rekryteringskälla för landstinget. För att säkerställa att nyckelkompetens finns inom vården har landstinget arbetat aktivt med utlandsrekrytering inom bristområden. En annan viktig målgrupp i landstingets
långsiktiga rekrytering är ungdomar. Landstinget har i samverkan med
Stockholms stad bedrivit ett arbete för att förbättra vård- och omsorgsprogrammet och utreda möjligheterna att driva vårdcollege.
Invånare och medarbetare ska behandlas jämlikt
Strävan efter likvärdig – inte likadan – behandling har präglat arbetet för
jämlik och jämställd vård. Ett konkret handlingsprogram som fungerar som
stöd vid handläggning och beslut har tagits fram. Medel har tilldelats ur
Alliansregeringens satsning ”Hållbar jämställdhet”. Arbetet innebär bl.a.
framtagande av indikatorer och inledande dataanalyser av befintligt material
på befolkningsnivå.
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Våldsutsatta kvinnor och andra som utsätts för våld i hemmet och i nära
relationer omfattas av ett särskilt handlingsprogram som fortsätter att
implementeras löpande, med utbildning framförallt för personal i primärvården.
Jämställdhet och mångfald utgör också ett strategiskt område för landstingets
personalpolitik. Bl.a. satsningarna på jämställdhetsutbildningar för chefer
fortskrider enligt plan.
En levande kultur
Kulturnämnden har tecknat ett fyraårigt avtal med Stockholms konserthus
stiftelse. Avtalet ger Konserthuset 17 miljoner mer under perioden och
skapar de stabila förutsättningar som behövs för att verksamheten ska kunna
hålla en konstnärlig nivå i världsklass. Utöver de sju länsuppdragen har
nämnden prioriterat verksamhet för barn och unga. 60 procent av stöden
riktar sig till den målgruppen.
Under våren tog Studiefrämjandet i Norra Stor-Stockholm över landstingets
hälsopedagogiska verksamhet Circonova. Nämnden har inrättat ett nytt stöd
till hälsopedagogisk kulturverksamhet och fem miljoner kronor har fördelats
mellan tre aktörer.
Under året har en miljon kronor satsats på ett regionalt växthus för unga
filmare. Växthuset ökar unga filmares möjligheter att utvecklas och
professionaliseras som konstnärer tillsammans med producenter och
entreprenörer inom film och rörlig bild.
Kultur i vården är ett prioriterat område för kulturnämnden och parallellt med
den ordinarie verksamheten har en försöksverksamhet "Fri kultur i vården"
inletts. Projektets syfte är att öka vårdens inflytande över programutbudet
genom att ge vårdinstitutionerna möjlighet att beställa kulturprogram utanför
den ordinarie programkatalogen.
Genom en särskild satsning har konstinventeringstakten ökat med 18 procent
– 14 750 konstverk inventerades 2008. Fyra konstnärer har anlitats för att
hjälpa förvaltningar och bolag att komma igång med sina inventeringar.
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Behandling i landstingsstyrelsen
Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 4 mars 2009.
Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 17 mars 2009.

Vid behandlingen i landstingsstyrelsen yrkades bifall dels till landstingsrådsberedningens förslag, dels till S- och V-ledamöternas förslag, dels till
tjänstgörande MP-ersättarens förslag.

Landstingsstyrelsens beslut fattades utan omröstning.

S- och V-ledamöterna reserverade sig:
”Socialdemokraterna och Vänsterpartiet föreslår landstingsstyrelsen föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att notera den framlagda informationen i årsberättelsen för landstings-

koncernen för år 2008 som framgår av bilaga 1:1
att avslå förslaget att Karolinska Universitetssjukhuset samt Landstingsstyrelsens förvaltning tillåts reservera 40 000 000 kronor respektive
30 000 000 kronor avseende kostnader för omställningsarbete
att eventuella kostnader för omställningsarbete för Karolinska Universitetssjukhuset samt Landstingsstyrelsens förvaltning under år 2009 skall
kostnadsföras i Koncernfinansiering och hänföras till 2009 års resultat efter
att analys och dokumentation underställts landstingsfullmäktige för prövning
att i övrigt fastställa den framlagda årsredovisningen för landstingskoncernen för år 2008
att i övrigt disponera resultatenheternas resultat i enlighet med bilaga 2:1
att uppdra åt landstingets ombud vid AB Storstockholms Lokaltrafiks
bolagsstämma/årsstämma under förutsättning av revisorernas tillstyrkande
att rösta för
att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna
att besluta om att AB Storstockholms Lokaltrafiks (SL) vinst om
153 514 032 kronor samt SL-koncernens vinst om 282 000 000 kronor
balanseras i ny räkning
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att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2008
års verksamhet
att uppdra åt landstingets ombud vid Landstingshuset i Stockholm AB:s
bolagsstämma/årsstämma 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 2008
års verksamhet
att Landstingshuset i Stockholm AB enligt bilaga 2:3 skall lämna villkorade
aktieägartillskott till Danderyds Sjukhus AB med 28 905 000 kronor,
S:t Eriks Ögonsjukhus AB med 4 549 000 kronor, Södersjukhuset AB med
3 748 000 kronor och Folktandvården Stockholms län AB med
3 718 000 kronor, i enlighet med gällande sanktionsregler och vinstdispositionsregler
att Stockholms läns sjukvårdsområde erhåller kapitaltillskott om
43 865 000 kronor i syfte att stärka resultatenhetens soliditet
att godkänna att Södersjukhuset AB tillförs 7 290 000 kronor för att bestrida
kostnader avseende avveckling och överföring av Bilddiagnostik Närsjukvård till annan vårdgivare
att godkänna gjord reservering avseende pensioner med 252 000 000 kronor
i Koncernfinansiering i enlighet med Finansinspektionens alternativregel
gällande landstingets bolag
att uppdra åt landstingets ombud vid TioHundra AB:s bolagsstämma/årsstämma under förutsättning av revisorernas tillstyrkande att rösta för
att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna
att besluta om att TioHundra AB:s vinst om 1 143 619 kronor balanseras
i ny räkning
att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2008
års verksamhet
att godkänna överförandet av 47 000 000 kronor från Koncernfinansiering
till TioHundranämnden/Norrtälje kommun avseende ersättning för till-
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kommande kostnader för akutsjukvård utanför Norrtälje samt landstingets
del av nämndens underskott

Försuttna chanser
Efter valet 2006 fanns ett mycket gott utgångsläge. Landstingets finanser var
urstarka, SL-trafikens utbud det största någonsin och grunden hade lagts för
en ny modern sjukvård. Men efter två år kan vi konstatera att en historisk
möjlighet att satsa på vården och kollektivtrafiken har glidit den borgerliga
majoriteten ur händerna.
Köerna i sjukvården har ökat och investeringarna i kollektivtrafiken dröjer.
Istället har de borgerligas högsta mål varit att skapa utrymme för en skattesänkning. Hittills har skattesänkningen dränerat vården och SL-trafiken på
över 700 miljoner kronor årligen.
Trots att väntetidsstituationen i vården inte förbättrats, så är kostnadsutvecklingen på en fortsatt hög och stigande nivå. Effektiviteten i resursanvändandet måste därför sättas ifråga. Samtidigt är skatteintäktsutvecklingen i avtagande på grund av den allt sämre samhällsekonomin. Det är
ytterst oroande att den skattesänkning som genomförts har gjorts utan att
uthålligt ekonomiskt utrymme funnits.
Längre vårdköer med den borgerliga politiken
Från januari 2007 till december 2008 har antalet som väntar på vård ökat
med 39 procent.

Antalet som väntat längre än vårdgarantin har ökat med hela 87 procent. I
december 2008 stod 53 371 stockholmare i kö till vården, endera för att få
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träffa en specialist eller att få starta sin behandling. Moderaterna lovade en
köfri sjukvård. Väl vid makten visade det sig att skattesänkningar var mer
prioriterat.
Av de 42 912 personer som i december 2008 väntade på att få komma till
mottagning hade 24 889 väntat längre än vårdgarantin. Av de 10 459
personer som i december 2008 väntade på behandling hade 2 510 väntat
längre än vårdgarantin.
Det är en mycket oroande utveckling som riskerar att leda till lägre
förtroende för sjukvården bland våra medborgare. För vissa patientgrupper
blir konsekvenserna allvarliga vid lång väntetid. Under sommaren fick vi
rapporter om att vårdgarantikansliet tvingats ta hand om abortpatienter. Med
långa väntetider för aborter finns risk för att en del kvinnor tvingas till
kirurgiska aborter istället för medicinska.
Personer med neuropsykiatriska funktionshinder är en grupp som drabbats
hårt av ökade köer. Under 2008 har vårdgarantikansliet fått in närmare 600
ärenden från patienter som inte får hjälp i tid.
Inte heller målet om att minst 90 procent av samtalen till vårdcentraler och
husläkare ska uppfylla godkänd svarstid uppfylls inte. Under år 2008
besvarades i genomsnitt 86 procent av samtalen med godkänd svarstid.
Inom barnsjukvården har 2008 varit ett mörkt år. Under 2007 väntade i
genomsnitt 547 barn på att få komma på besök hos specialist varje månad,
190 av barnen var tvungna att vänta längre än vårdgarantin. Under 2008 stod
i genomsnitt 1 728 barn i kö varje månad och hela 928 barn fick vänta längre
än vårdgarantin.

FÖRSLAG 2009:21

15
LS 0811-1021

Antal väntande till barnsjukvården jämförelse 2007 och
2008
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Vårdval Stockholm – orättvist och felkonstruerat
Vårdval Stockholm har resulterat i att vårdcentraler i områden med stora
vårdbehov har förlorat miljontals kronor och tvingats skära ned sin bemanning av sjuksköterskor, distriktssköterskor och undersköterskor
drastiskt. Vårdcentraler med högt så kallat socioekonomiskt index har i
genomsnitt förlorat nära 5 heltidstjänster per vårdcentral under år 2008.
Det intressanta är dock att detta inte beror på färre antal listade patienter
eller ett minskat antal besök. Antalet patienter i socioekonomiskt utsatta
områden är i stort sett oförändrat och läkarbesöken fler, men resurserna för
att tillhandhålla vård till dessa patienter har minskat dramatiskt. Det är
följden av det absurda ersättningssystem som den borgerliga majoriteten
infört.
Det har också visat sig att Vårdval Stockholms ersättningssystem leder till
att vårdcentraler prioriterar korta och många besök. Kroniskt sjuka patienter
och de med stora vårdbehov är inte högre prioriterade än patienter med
lindriga åkommor, något som Läkarförbundet kritiserat mycket fränt.
Därtill har effekten av Vårdval Stockholm blivit att läkare tagit över arbetsuppgifter från undersköterskor, distriktssköterskor och sjuksköterskor och att
antalet vårdtillfällen via telefon minskat markant. Den totala tillgängligheten
för patienterna har alltså inte ökat med Vårdval Stockholm.
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Det första året med Vårdval Stockholm har visat att de negativa konsekvenserna är ännu större än vad någon kunnat tro. Vårdval Stockholm har visat sig
vara ett hastverk som slår hårt mot de mest utsatta patienterna. Det enda
rimliga borde vara att konstruera om vårdvalet, men den borgerliga majoriteten är förblindade av sina ideologiska skygglappar.
Vårdval Stockholm har missat det hälsofrämjande arbetet
Det behövs en helt annan utgångspunkt inom sjukvården än Vårdval
Stockholms snäva räknande av antalet läkarbesök. Det behövs ett skifte från
att ensidigt se till vårdtillfällen och akuta utryckningar, till ett långsiktigt
arbete för att upprätthålla människors hälsa.
Det innebär inte endast förebyggande arbete gällande alkohol, tobak och
övervikt. För att bevara hälsan behövs bred kunskap på en mängd områden
som livsstil, innehållet i maten, miljöaspekter, sociala aspekter, m.m.
I längden är det mycket mer fruktbart att satsa på att hålla människor vid god
hälsa, att rehabilitera efter sjukdom och se till att funktioner kan
upprätthållas så långt möjligt.
Patientens möjligheter att välja blev inte verklighet
Patienterna och invånarna måste ges möjlighet att jämföra vården hos olika
vårdgivare. Tyvärr har den borgerliga majoriteten ännu inte säkerställt att
invånarna ges reella möjligheter att jämföra kvaliteten hos olika utförare.
Relevant, lättillänglig och begriplig information måste lämnas om de olika
vårdgivarna. Trots att de auktoriserade husläkarna varit igång i drygt ett år
finns ingen mer utvecklad information om den medicinska kvaliteten.
Jämförelserna av husläkarna är begränsade och innehåller endast uppgifter
om patientnöjdhet och telefontillgänglighet.
På de övriga områden där Vårdval införts saknas helt information. De vårdval till bland annat kataraktoperationer och ögonbottenundersökningar som
införts blir därmed ett tomt slag i luften.
Panikartade nedskärningar på Karolinska
En bra utveckling inom sjukvården sker inte genom panikinbromsning. Från
våren 2008 och framåt varande oppositionen för budgetavvikelsen och de
ökade kostnaderna vid Karolinska sjukhuset. Men inga åtgärder vidtogs från
den borgerliga majoritetens sida I årsredovisningen ser vi resultatet – ett
gigantiskt underskott.
Hade åtgärder vidtagits tidigt under 2008, hade Karolinska sluppit den
panikartade situation som nu råder med anställningsförbud, nedskärningar
och regelrätta varsel. Hade åtgärder vidtagits i tid hade istället en långsam
fortgående tillväxt av antalet anställda i takt med befolkningsutvecklingen
och den medicinska utvecklingen varit möjlig.
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Vården för de äldsta försämrades
Omvårdnaden kom i strykklass med Vårdval Stockholm när distriktssköterskor och undersköterskor tvingades dra in på besöken. På flera håll
drabbades äldre av att antalet besök inom hemsjukvården skars ned kraftigt.
Löftena om lotsar och koordinatorer ställdes in. Multisjuka äldre lämnades i
sticket när geografiska områdesansvaret avskaffades.
I strid med patienternas och kommunens önskemål tvingas Sigtuna överlämna ansvaret för hemsjukvården åt landstingets privata vårdgivare.
Välfungerande lokala lösningar tillåts inte utan enbart centralstyrda Vårdvals
Stockholms modell för hemsjukvård är tillåten.
Mindre vård erbjöds inom den geriatriska slutenvården. Både antalet vårdtillfällen och slutenvårdstillfällen inom geriatriken sjönk mellan år 2007 och
2008. Färre individer vårdades och medelvårdtiden sjönk från 13,7 dagar till
12,4 dagar. Majoritetens planer var enligt budget att medelvårdtiden skulle
öka till 14 dagar. Istället minskades den med 1,6 dagar. Hur detta påverkar
både patienter och mottagare ute i kommunerna måste utvärderas.
Geriatriken utsattes under 2008 för besparingar på 70 miljoner kronor. För
den avancerade sjukvården i hemmet medför det att antalet vårddygn
minskade med 1 800 och att antalet hembesök skars ned med 6 500 besök.
Även vården i livets slutskede, den s.k. specialiserade palliativa vården,
drabbades av nedskärningar.
Rekordstora överbeläggningar av äldre på sjukhusen noteras under jul- och
nyårshelgerna på grund av att landstingets samarbete med kommunerna inte
fungerar.
Mindre vård och mer privatisering inom psykiatrin
Antalet vårddagar inom den psykiatriska slutenvården sjönk med nära
10 000 vårddagar under 2008. Från 291 000 till 282 000 besök. Effekterna
av detta blev att medelvårdtiden sjönk med en dag.
Närmare 260 000 personer påverkas när det geografiska områdesansvaret
inom allmänpsykiatrin överlämnas till privata vårdgivare. Oro finns för hur
snabbt den uppbrutna samverkan mellan kommuner och psykiatrin kommer
att kunna återskapas.
Situationen för de hemlösa i och kring verksamheten vid Hållpunkt på Söder
kritiserades kraftigt under året. Samordnad ledning saknades och beroendevården och allmänpsykiatri hade svårt att fullfölja sina uppdrag. Landstingets
revisorer har kritiserat att flera hemlösa inte fått sina behov tillgodosedda på
det sätt som hälso- och sjukvårdslagen anger.
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Fortsatt långa väntetider till neuropsykiatriska utredningar präglade 2008.
För vuxna är möjligheterna tillbehandling efter slutförda utredning mycket
små.
Antalet ärenden till patientnämnden rörande psykiatri ökade med 20 procent
under 2008. Mest oroväckande är att klagomålen när det gäller barn- och
ungdomspsykiatrin ökade med 25 procent.
Fler på sjukhusens akutmottagningar
Det akuta omhändertagandet i närsjukvården fungerade dåligt. Det kan
avläsas i att besöken på sjukhusens akutmottagningarna ökade under 2008
med tre procent. Samtidigt ökar klagomålen till patientnämnden på behandlingen vid sjukhusens akutmottagningar. Klagomålen på behandlingen där
har ökat med 56 procent under 2008. Diagnoser missas, äldre får ligga utan
tillsyn och önskemål om undersökningar lämnas därhän.
Det akuta omhändertagandet har blivit ett praktexempel på dåliga borgerliga
kompromisslösningar. Istället för, som under förra mandatperioden, ge
jouransvaret till fristående närakuter har nu husläkare på vårdcentralerna
ansvar för patienterna.
Moderaterna lovade att närakuterna skulle vara kvar. Folkpartiet lovade att
lägga ner närakuterna. Kompromissen blev att fyra är kvar samtidigt som
jouransvaret ligger på husläkaren. Det innebär i sin tur att de 75 miljoner
kronor som skulle sparas i och med nedläggningen av närakuterna, och
finansiera omorganisationen med jourläkarmottagningar, nu blir ytterligare
en kostnad. Dessutom visade det sig att de så kallade lättakuterna vid
akutsjukhusen förenas – om den borgerliga majoriteten överhuvudtaget
tänker införa dem.
Förvirringen har blivit så stor att ett särskilt samordningskansli har inrättats i
syfte att styra patienterna rätt – till en kostnad av 5 miljoner kronor/år.
Cancerpatienterna får vänta och fler klagar på sjukhusen
Cancervården saknar fortfarande mål för hur den patientfokuserade
kvaliteten ska förbättras. Under tiden patienterna vänta på både provsvar och
behandlingsstarter på ett sätt som inte är förenligt med akutvård. Landstingets åtaganden när det gäller ledtider och behandlingsplaner borde
förtydligas så att patientens rättigheter stärks, men under 2008 blev det inte
gjort. Patientnämndens årsrapport visar att felaktiga cancerbesked lämnas,
diagnoser missas och orätta provsvar ges.
Antalet klagomål till patientnämnden på akutsjukhusen ökade med nio
procent under 2008. Problem med behandling och bemötande dominerar.
Klagomålen gällande komplikationer ökade med 40 procent, diagnoser med
19 procent och behandling med 10 procent.
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Patientsäkerhetsarbetet brister
Patientsäkerhetsarbetet ifrågasätts av landstingets revisorer som konstaterar
det finns flera otydligheter för patientsäkerhetsarbetet som inte klarats ut..
Landstingsstyrelsens och Hälso- och sjukvårdsnämndens ansvar och roll för
medverkan i patientsäkerhetsarbetet är inte tydlig. Uppföljningen av patientsäkerhet inte är helt tillräcklig på landstingets övergripande nivåer. Uppföljningen av patientsäkerhet i nämnder och styrelser har en varierande karaktär
och dessutom noteras att patientsäkerhetsarbetet gentemot de privata vårdleverantörerna ännu inte är acceptabelt.
Stora skillnader mellan sjukvårdsbehov och faktisk resursförbrukning
Trots hälso- och sjukvårdslagens stadganden om jämlik vård finns stora
skillnader mellan så kallat behovsindex och faktisk resursförbrukning. Några
exempel:
Behovsindex i % 2008 Faktisk resursför % 2008
Rinkeby/Kista
2.5
2.3
Östermalm
3.4
3.5
Enskede/Årsta/Vör
4,9
4,5
Järfälla
3,4
3,3
Sigtuna
2.0
1,9
Täby
3.0
3.1
Södertälje sjukhus satt i strykklass
Den borgerliga majoriteten tvingade Södertälje sjukhus att genomföra ett
drastiskt sparprogram på 36 miljoner kronor. Tidigare under mandatperioden
slopades Södertälje sjukhus kompensation för Karolinska universitetssjukhusets kraftiga prishöjning på laboratorietjänster. Och som om det inte
räckte, såg man till att övervältra hela kostnaden för utbildningen av STläkare på sjukhuset. Dessutom är Södertälje ett av de områden som drabbats
allra värst av den orättvisa utformningen av Vårdval Stockholm.
Privatiseringsivern har drabbat patienter och personal
Den brådska med vilken den borgerliga majoriteten har startat olika typer av
privatiseringar har slagit hårt mot både patienter och personal. Inom folktandvården skapade man först stor osäkerhet på flera kliniker som skulle
’avknoppas’ mot personalens vilja, för att sedan avbryta detta. Produktiviteten och arbetsglädjen på dessa enheter har rasat. Istället ger man sig nu på
tio andra kliniker som ska säljas utan någon egentlig motivering.
Samma flipp-floppande har drabbat personal och patienter på primärvårdens
område. Upphandlingar, ’avknoppningar’ och försäljningar har drivits av
ideologiskt på betingad klåfingrighet – för att sedan stoppas eftersom
lagligheten inte varit säkerställd.
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Personalen får inte vara med
Svansföringen i personalpolitiken var hög när den borgerliga majoriteten tog
över landstinget. Alliansen skrev i sitt gemensamma manifest: ’Vi ska vara
en modern, öppen och attraktiv arbetsgivare där dialog och det konstruktiva
samtalet ska vara välkommet.’
Men personalorganisationerna har förvånat kunnat konstatera att de är
utslängda från Produktionsutskottet, där personalfrågorna behandlas. På
Hälso- och sjukvårdsnämnden har fått de besked av Filippa Reinfeldt att de
inte är välkomna vid bordet. Personalen har stängts ute från nästan all typ av
samverkan både när det gäller stora och små frågor. När den politiska
majoriteten pressas på varför de utestänger personalorganisationerna från
samverkan svarar det centerpartistiska landstingsrådet Gustaf Andersson:
’Man ska inte förväxla personalorganisationerna med personalen.’
Försämrad färdtjänst
Kvalitetsnyckeltalen för färdtjänsten är oroande. Handläggningstiden för
tillståndsansökningar var under första halvåret katastrofalt dålig. Det är
anmärkningsvärt att kraftigare åtgärder inte sattes in tidigare. Tillgängligheten till kundtjänst är vidare under all kritik och det sammanfattande
resenärsbetyget för resor med såväl taxi som specialfordon sjunker.
Allvarligast är dock den förfärande ökningen av synpunkter från brukarna.
På ett år har antalet klagomål nästan fördubblas. Hade inte tillgängligheten
till kundtjänst varit så låg hade antalet klagomål troligen varit än fler.
Ökningen av klagomål sammanfaller med att de nya avtalen för såväl taxi
som beställningsväxlar började löpa i början av året.
Beställningsväxlarna i bland annat Estland och Moldavien har personal som
snabbutbildats i svenska i ett halvår. Många saknar tillräckliga språkkunskaper för att kunna ta emot beställningar från gamla och sjuka. De
saknar dessutom lokalkännedom och kunskaper om det svenska samhället.
Resultatet är att det ofta blir fel i beställningar och att många inte förstår
telefonisternas svenska. Bilar skickas till fel adresser på fel dagar och gamla
och sjuka får stå och vänta i timtal. Den borgerliga majoriteten har inte
vidtagit några åtgärder för att lösa problemen.
Nya pendeltåg dröjer
Inom SL-trafiken har flera års enträget arbete gett resultatet att andelen
nöjda resenärer ökar. De senaste åren har nöjdheten gradvis förbättras från
bottennoteringen om endast 56 procent nöjda resenärer när mätningarna
började under år 2000 – då SL under moderat ledning var kört i botten.
Dagens siffror skvallrar om att de insatser som gjordes förra mandatperioden
gett resultat. Om morgondagens siffror ska bli lika positiva avgörs av hur
den borgerliga majoritetens agerande framöver. Årsredovisningen ger vid
hand att en rad frågor måste prioriteras högre.
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På driftsidan så är framförallt den låga driftsättningen av X60 ett stort
problem. Som årsredovisningen visar så innebär den låga driftssättningen att
resenärerna inte får åka i moderna och bekväma tåg men också att SL:s
kostnader för fordonsunderhåll dessutom ökar. En anledning till att
punktligheten i pendeltågstrafiken ändå kunnat hållas på en dräglig nivå har
varit milda vintrar och att tågbytet i Västerhaninge kvarstått trots att
mötesspår och plattformsförlängningar kvarstått. I en situation med normalt
vinterväder och genomgående tåg till Nynäshamn skulle fordonsbristen
kunnat skapa stora problem i pendeltågstrafiken.
Försenat SL Access
Den kraftiga förseningen av införandet av SL Access ger anledning till oro.
Fortfarande är det oklart om finansiell information går att säkra i systemet
och därmed riskerar fortsatt lansering av övrigt biljettsortiment utöver ehandel och handel på SL-center att ytterligare försenas.
Sämre kundservice när biljettkontrollen privatiseras
Under 2008 har de borgerliga beslutat att handla upp biljettkontrollen.
Detsamma ska nu ske med kundtjänsten. Inför framtiden väcker detta oro.
Istället för att biljettkontrollen har en tydlig SL-identitet och både kan agera
kontrollanter samt vara serviceinriktade och exempelvis stödja införandet av
SL Access ska verksamheten renodlas. I värsta fall hamnar uppdraget hos ett
bevakningsbolag och klimatet i kollektivtrafiken hårdnar. Vad gäller kundservice kan en upphandling innebära att verksamheten läggs i en annan del
av Sverige eller till och med, som i fallet med Färdtjänstens beställningsväxlar, i Moldavien.
Uteblivna trafiksatsningar
Vad gäller de trafiksatsningar som de borgerliga har utlovat så lyser flera av
dessa fortfarande med sin frånvaro. Sittplatsgarantin beskrivs som en
ambition att minimera antalet stående, dygnet-runt-trafik i pendeltågstrafiken på helgerna lyser med sin frånvaro och den redan till 2008-års
budget utlovade förbättringen av sommartrafiken där pendeltågen normalt
skulle gå i 15-minuterstrafik kommer inte infrias förrän tidigast sommaren
2010.
Vad gäller investeringarna så har situationen med att investeringsbudgeten
inte upparbetats förbättras något från tidigare år. Det beror dock på att
landstingsfullmäktige i december 2008 beslöt minska investeringsbudgeten
för 2008 med 535 miljoner. Situationen är därför långt mer alarmerande än
siffrorna visar. De kommande åren innehåller många synnerligen omfattande
investeringar. Att gå in i en tung investeringsperiod med flera försenade
projekt i ryggsäcken är inte bra.
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Många av objekten är dessutom till stor del ofinansierade bl.a. till följd av
att den borgerliga regeringen slopat det stöd om 50 procent av kostnaden för
fordon och depå som SL tidigare kunnat räkna med samt att besked om
statliga investeringar i spårtrafiken helt uteblivit.”

Tjänstgörande MP-ersättaren reserverade sig:
”Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att notera den framlagda informationen i årsberättelsen för landstingskoncernen för år 2008 som framgår av bilaga 1:1
att avslå förslaget att Karolinska Universitetssjukhuset samt Landstingsstyrelsens förvaltning tillåts reservera 40 000 000 kronor respektive
30 000 000 kronor avseende kostnader för omställningsarbete
att eventuella kostnader för omställningsarbete för Karolinska Universitetssjukhuset samt Landstingsstyrelsens förvaltning under år 2009 skall
kostnadsföras i Koncernfinansiering och hänföras till 2009 års resultat efter
att analys och dokumentation underställts landstingsfullmäktige för prövning
att i övrigt fastställa den framlagda årsredovisningen för landstingskoncernen för år 2008
att i övrigt disponera resultatenheternas resultat i enlighet med bilaga 2:1
att uppdra åt landstingets ombud vid AB Storstockholms Lokaltrafiks
bolagsstämma/årsstämma under förutsättning av revisorernas tillstyrkande
att rösta för
att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna
att besluta om att AB Storstockholms Lokaltrafiks (SL) vinst om
153 514 032 kronor samt SL-koncernens vinst om 282 000 000 kronor
balanseras i ny räkning
att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2008
års verksamhet
att uppdra åt landstingets ombud vid Landstingshuset i Stockholm AB:s
bolagsstämma/årsstämma samt dess dotterbolag under förutsättning av
revisorernas tillstyrkande att rösta för
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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 2008
års verksamhet
att Landstingshuset i Stockholm AB enligt bilaga 2:3 skall lämna villkorade
aktieägartillskott till Danderyds Sjukhus AB med 28 905 000 kronor,
S:t Eriks Ögonsjukhus AB med 4 549 000 kronor, Södersjukhuset AB med
3 748 000 kronor och Folktandvården Stockholms län AB med 3 718 000
kronor, i enlighet med gällande sanktionsregler och vinstdispositionsregler
att Stockholms läns sjukvårdsområde erhåller kapitaltillskott om 43 865 000
kronor i syfte att stärka resultatenhetens soliditet
att godkänna att Södersjukhuset AB tillförs 7 290 000 kronor för att bestrida
kostnader avseende avveckling och överföring av Bilddiagnostik
Närsjukvård till annan vårdgivare
att godkänna gjord reservering avseende pensioner med 252 000 000 kronor
i Koncernfinansiering i enlighet med Finansinspektionens alternativregel
gällande landstingets bolag
att uppdra åt landstingets ombud vid TioHundra AB:s bolagsstämma/årsstämma under förutsättning av revisorernas tillstyrkande att rösta för
att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkning
arna
att besluta om att TioHundra AB:s vinst om 1 143 619 kronor balanseras
i ny räkning
att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2008
års verksamhet
att godkänna överförandet av 47 000 000 kronor från Koncernfinansiering
till TioHundranämnden/Norrtälje kommun avseende ersättning för tillkommande kostnader för akutsjukvård utanför Norrtälje samt landstingets
del av nämndens underskott
att därutöver anföra
Med Miljöpartiet de Grönas budget som grund hade givetvis årsbokslutet
blivit ett annat och vi hänvisar till vårt budgetförslag för 2008.
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För att landstingsstyrelsen ska kunna ta ställning till kostnader för omställningsarbete krävs ett specificerat underlag som både visar vilka
omställningsåtgärder som avses och till vilken kostnad. Omställningsåtgärder som genomförs under 2009 ska självklart belasta 2009 års
bokföring. När ett sådant underlag presenteras avser landstinget att ta
ställning i frågan till både innehåll och storlek av omställningsåtgärderna.
Vi ser med oro på den utveckling som blir följden av Vårdval Stockholm.
Det är inte hållbart att endast se till driftform och därför ohämmat knoppa av
fungerande verksamheter. Att antalet besök inom primärvården ökat innebär
inte automatiskt en kvalitetsförbättring. Att ha många besök i primärvården
och kalla det ökad tillgänglighet behöver inte vara enbart positivt. Det kan
finnas många skäl till en ökad besöksfrekvens såsom fler patienter, dålig
kvalitet på omhändertagandet. uppstyckning av skälen till besöken, för långa
köer i specialistsjukvården m.m.
Vårdgarantin har inte heller under 2008 kunnat upprätthållas. De åtgärder
som vidtagits under 2008 har inte varit tillräckliga.
Det behövs en helt annan utgångspunkt inom sjukvården, ett skifte från att
ensidigt betrakta vårdtillfällen och akuta utryckningar till ett långsiktigt
arbete för att upprätthålla människors hälsa. Det innebär inte endast
förebyggande arbete gällande alkohol, tobak och övervikt. För att bevara
hälsan behövs bred kunskap på en mängd områden som livsstil, innehållet i
maten, miljöaspekter, sociala aspekter, m.m. Med vårt förslag Hälsoval
Stockholm i primärvården hade vi påbörjat en mycket stark satsning på
förebyggande insatser som i längden kan ge bättre hälsa i befolkningen och
minskande sjukvårdskostnader. I längden är det mycket mer fruktbart att
satsa på att hålla människor vid god hälsa, att rehabilitera efter sjukdom och
se till att funktioner kan upprätthållas så långt möjligt. Med en sådan ansats
är köer inom vården tecken på dåligt resursutnyttjande, bortsett från det
lidande i onödan som köerna skapar.
Med ett framgångsrikt hälsofrämjande och förebyggande arbete finns det
resurser att hålla en hög kvalitet då vården verkligen behövs.
Överskottet inom SL har uppkommit p.g.a. majoritetens prisstrategi. Att låta
överskottet inom SL återföras till verksamheten är nu det bästa som kan
göras men med Miljöpartiets förslag i budgeten hade i stället taxorna kunnat
hållas låga och enhetliga. Detta hade varit en mer hållbar strategi för att få
fler människor att använda kollektivtrafiken.
Det är viktigt att miljöarbetet stärks och att nivån på landstingets insatser
höjs. Barnkonventionen tillämpas dåligt enligt rapporter och det behövs
ytterligare satsningar inom upphandlingen bl.a. för att följa den nya
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upphandlingspolicyn vad gäller miljökrav samt sociala och etiska krav i
upphandlingarna.”

Ärendet och dess beredning
Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 26 februari 2009 (bilaga)
föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att
fastställa den framlagda årsredovisningen för landstingskoncernen 2008.

1 (3)
Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Ekonomi och Finans

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2009-02-26

Landstingsstyrelsen

Årsredovisning år 2008 för Stockholms läns landsting
och bolag
ÄRENDET
Härmed överlämnas årsredovisning år 2008 för Stockholms läns landsting
med bolag för landstingsfullmäktiges behandling av landstingets samlade
årsredovisning och beslut om disposition av årets resultat.
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att

notera den framlagda informationen i årsberättelsen för landstingskoncernen för år 2008, som framgår av bilaga 1:1

att

fastställa den framlagda årsredovisningen för landstingskoncernen
för år 2008, som framgår av bilaga 1:2

att

resultatenheternas resultat disponeras i enlighet med bilaga 2:1

att

uppdra åt landstingets ombud vid AB Storstockholms Lokaltrafiks
bolagsstämma/årsstämma under förutsättning av revisorernas
tillstyrkande att rösta för

att

att

de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna
fastställs

att

besluta om att AB Storstockholms Lokaltrafiks (SL) vinst om
153 514 032 kr samt SL-koncernens vinst om 282 mkr
balanseras i ny räkning

att

styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för
2008 års verksamhet

uppdra åt landstingets ombud vid Landstingshuset i Stockholm AB:s
bolagsstämma/årsstämma samt dess dotterbolag under förutsättning
av revisorernas tillstyrkande att rösta för
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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
2008 års verksamhet

att

Landstingshuset i Stockholm AB enligt bilaga 2:3 skall lämna villkorade aktieägartillskott till Danderyds Sjukhus AB med 28 905 000
kr, S:t Eriks Ögonsjukhus AB med 4 549 000 kr Södersjukhuset AB
med 3 748 000 kr och Folktandvården Stockholms län AB med
3 718 000 kr, i enlighet med gällande sanktionsregler och
vinstdispositionsregler

att

Stockholms läns sjukvårdsområde erhåller kapitaltillskott om
43 865 000 kr i syfte att stärka resultatenhetens soliditet

att

godkänna att Södersjukhuset AB tillförs 7 290 000 kr för att bestrida
kostnader avseende avveckling och överföring av Bilddiagnostik
Närsjukvård till annan vårdgivare

att

godkänna gjord reservering avseende pensioner med 252 000 000 kr
i Koncernfinansiering i enlighet med Finansinspektionens alternativregel gällande landstingets bolag

att

uppdra åt landstingets ombud vid TioHundra AB:s bolagsstämma/årsstämma under förutsättning av revisorernas tillstyrkande
att rösta för
att

de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna
fastställs

att

besluta om att TioHundra AB:s vinst om 1 143 619 kr balanseras
i ny räkning

att

styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för
2008 års verksamhet

att

godkänna överförandet av 47 000 000 kronor från Koncernfinansiering till TioHundranämnden/Norrtälje kommun avseende ersättning
för tillkommande kostnader för akutsjukvård utanför Norrtälje samt
landstingets del av nämndens underskott samt

att

godkänna att Karolinska Universitetssjukhuset samt Landstingsstyrelsens förvaltning tillåts reservera 40 000 000 kr respektive
30 000 000 kr avseende kostnader för omställningsarbete.
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Miljökonsekvenser av beslutet
Beslutet medför inga konsekvenser för miljön.

Mona Boström
Landstingsdirektör

Bilagor:
Bilaga 1:1 Årsberättelse 2008, Stockholms läns landsting.
Bilaga 1:2 Årsredovisning 2008, Stockholms läns landsting.
Bilaga 2:1 Förslag till resultatdispositioner år 2008 för resultatenheter,
förvaltningar.
Bilaga 2:2 Förteckning över resultatdispositioner inom koncernen
Landstingshuset i Stockholm AB.
Bilaga 2:3 Underlag för vinstdisponering.
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Bilaga 1.1

Framvagn
till
Årsberättelse
2008

Backspegel
2008
Januari Februari Mars
• Vårdval Stockholm blir verklighet. De som besöker
husläkare, mödravårdscentraler, barnavårdscentraler
och andra delar av närsjukvården får nya möjligheter
att själva välja och byta vårdgivare.
• Reglerna för landstingets betalning till vårdgivarna
ändras.

April Maj Juni
• Landstingsfullmäktige fattar det formella beslutet
att bygga ett nytt universitetssjukhus – Nya Karolinska Solna, NKS. Byggstart är planerad till 2009 med
inflyttning i december 2015. Det nya sjukhuset, som
är landets största investering i ett enskilt sjukhus,
beräknas kosta 14,1 miljarder kronor.

• De första landstingsdrivna vårdcentralerna knoppas
av. Personalen vid Hantverksdoktorn AB och Vallentuna Doktorn AB tar över verksamheterna.
• Den nya vårdorganisationen leder till ett ändrat
utbud av vård i Stockholms län. Landstinget presenterar vårdutbudet i en telefonkatalog som alla hushåll
i länet får.
• E-tjänsten – Mina vårdkontakter – där invånarna
kan kontakta sin vårdmottagning via Internet, växer.
Fler än 100 000 invånare har egna konton.
• Danderyds sjukhus inviger nya lokaler för förlossningen. Några rum är speciellt anpassade för patienter som bär på smitta eller är smittkänsliga.

• En rapport visar att landstinget kan spara mycket
pengar på en rationellare hantering av läkemedel.
Den årliga kostnaden uppgår till cirka 7 miljarder
kronor.
• Vårdkonflikten påverkar verksamheten vid länets
akutsjukhus. Akutmottagningar stängs och stora delar
av den förplanerade vården ställs in. Landstinget och
Vårdförbundet enas om undantag från konflikten, för
att inte äventyra patientsäkerheten.
• Diskussioner pågår om prov ur PKU-biobanken ska
användas till andra ändamål än de som är kopplade
till vård och forskning. Biobankslagen, som syftar till
att stärka integritetsskyddet, ses över.

• SL renoverar tunnelbanans 60-åriga Farstagren. Trafiken stängs av under våren och sommaren och ersätts
av buss. I augusti återinvigs trafiken.
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Stockholms läns landsting

• Flera av SL:s entreprenörer påverkas av en konflikt
som delvis stoppar busstrafiken i länet.

Juli Augusti September

Oktober November December

• Landstinget inleder ett omfattande arbete med att
fasa ut farliga kemikalier. Under de kommande tre
åren ska 25 procent av de kemikalier som har störst
påverkan på hälsa och miljö plockas bort.

• SL:s kundundersökning i oktober visar på fortsatt
goda resultat; 72 procent av resenärerna uppger att
de är nöjda eller mycket nöjda med SL-trafiken.

• Folktandvården kommer att undervisa alla barn i
årskurs 0-5 i länet hur man sköter sina tänder. Många
barn kommer att erbjudas gratis fluorsköljning för att
förbättra tandhälsan.
• Varje år upphandlar Stockholms läns landsting varor
och tjänster för 33 miljarder kronor. Många varor
köps in från utvecklingsländer, och nya regler som
motverkar att leverantörerna bryter mot mänskliga
rättigheter införs.

• Onsdagen den 3 december lyser Globen i Stockholm
röd med budskapet Geblod.nu. Målet är att locka fler
blodgivare att ge blod före storhelgerna.
• Ett första steg i bygget av Nya Karolinska Solna tas
med förberedande markarbeten.
• Landstinget och Karolinska Institutet, KI, tecknar
avtal om att stora delar av Centrum för folkhälsa ska
övergå till KI, och bilda Karolinska Institutets Folkhälsoakademi. Den främsta uppgiften är att främja
folkhälsan med en tydligare koppling till forskning.

• Den hittills största sjukhusupphandlingen inom
Stockholms läns landsting inleds. Byggföretag och
investerare inbjuds att delta i arbetet med att bygga
och utveckla Nya Karolinska Solna. Projektet ska drivas genom så kallad offentlig-privat samverkan, OPS.
• Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att utreda
hur Vårdval Stockholm ska kunna införas för fler vårdområden. Förvaltningen tar fram förslag till uppdrag
och ersättningsmodeller för till exempel gynekologi,
reumatologi och ögonsjukvård.
• Stockholms läns landsting
och Ambulanssjukvården i
Storstockholm presenterar
en biogasdriven ”grön
ambulans”. Inredning och
utrustning ska tillverkas
med en så begränsad
mängd miljöfarliga
ämnen som möjligt.
Ambulansen ska tas
i drift våren 2009.

• SL tar, efter ett långt förberedelsearbete, det nya
betalsystemet SL Access i bruk.
• Regionplane- och trafikkontorets arbete med en ny
utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2010,
är under hela året inne i ett intensivt skede. Planarbetet förankras med samråd ochremisser. Beslut ska
tas under 2010.

Stockholms läns landsting

Årsredovisning 2008
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Finanslandstingsrådet har ordet
2008 var ett händelserikt år för landstinget. Vi har under
året fullföljt den politik väljarna gav oss ett starkt mandat
att genomföra efter valsegern 2006. Våra huvudmål är
ökad tillgänglighet och kvalitet i vården, ökad tillförlitlighet i kollektivtrafiken samt ordning och reda i finanserna.
Arbetet med en förbättrad tillgänglighet och ökad patientnöjdhet var lyckosamt under år 2008. Införandet av
patientvalsreformen Vårdval Stockholm har inneburit att
över 800 fler stockholmare varje dag fått möjlighet att
träffa en läkare på någon av länets vårdcentraler.
Dessutom har antalet vårdcentraler ökat med hela
23 stycken.
Landstingsfullmäktige beslutade under året att införa en
ny avtalsmodell för länets akutsjukhus. Med flerårsavtal
skapas bättre förutsättningar för stabilitet och långsiktighet i sjukhusens ekonomi. Detta kommer i sin tur att
bidra till minskade vårdköer och ökad kvalitet i vården.
Landstingsfullmäktige har under året även fattat det
viktiga beslutet att bygga Nya Karolinska Solna, NKS.
Sjukhuset kommer att utgöra navet i en miljö som främjar
sjukvård, forskning och företagande i hela regionen.
Genom att utöka trafiken med nya busslinjer, fler turer
och tätare trafik i rusningstid har SL under 2008 fått allt
fler och mer nöjda resenärer. Andelen resenärer som är
nöjda eller mycket nöjda med SL-trafiken har på drygt
två år ökat från 61 till 72 procent. Det visar att vi är på
rätt väg och är ett gott betyg till SL:s alla medarbetare
och entreprenörer.
Trots rekordsatsningar på ett ökat vård- och trafikutbud
har vi lyckats hålla god ordning på finanserna. De långsiktiga finansiella målen uppfylls och vi behåller kreditvärderings- och ratinginstitutet Standard & Poor’s goda
betyg för landstingets långfristiga upplåning, AA+.
Alliansens politik har betydelse för stockholmarnas
vardag. Ökad tillgänglighet och kvalitet i vården, förbättrad kollektivtrafik samt sänkningen av landets i särklass
högsta landstingsskatt har gjort vardagen lättare för alla
invånare i länet. I tider av finansiell oro och lågkonjunktur
är det nu än viktigare att vi håller ordning på landstingets
finanser. Det har vi lyckats med hittills under mandatperioden. Landstingets ekonomi är fortsatt stark.
Slutligen vill vi rikta ett stort tack till all personal vars
goda arbete har varit en avgörande insats för de resultat
som åstadkommits under år 2008.

I tider av finansiell oro är
det än viktigare att vi håller
ordning på finanserna.
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Stockholms läns landsting

Catharina Elmsäter-Svärd
Finanslandstingsråd

Landstingsdirektören har ordet
Stockholms län växer så det knakar. Under 2008 ökade
befolkningen i flera regioner men ingen slog Stockholms
län, med cirka 30 000 nytillkomna invånare. För vårt
landsting var det naturligtvis en utmaning. Fler sökte
vård och fler reste, vi klarade det. Vi ville att fler skulle
bli nöjda med vår service och klarade det. Samtidigt
åstadkom vi ett gott ekonomiskt resultat.
Tid igen för årsredovisning och som vanligt läge för
reflektion. Bra att tvingas stanna upp och summera,
dagarna snurrar fort och det är inte så lätt att se vad
som åstadkoms, men siffrorna talar sitt eget språk.
Tillgängligheten i primärvården har förbättrats, och
fler än tidigare anser att de har tillgång till den vård de
behöver. Så många som 82 procent anser att de numera
får vård inom rimlig tid. Från en redan hög nivå ökade
resandet både till lands och sjöss, och nu är snudd på tre
fjärdedelar av invånarna nöjda med hur SL tar dem både
till och från jobb och vänner.
Bakom resultatet står tusentals kompetenta och pålitliga
medarbetare i landstingets verksamheter och hos våra
många entreprenörer. Ett bevis på den ansvarskänsla
som finns hos alla dessa, fick vi under vårdkonflikten.
Det var en tuff period för de inblandade, men tillsammans gjorde alla sitt bästa för att inte äventyra patientsäkerheten. Likadant lyckades vi några månader senare
hantera konflikten i busstrafiken.
Det här är mitt andra år som landstingsdirektör, och jag
gläder mig verkligen åt den goda anda som under året
har slagit rot i koncernledningen. Utvecklingen inom ITområdet är bara ett exempel på hur vi lyckats lösa svåra
samordningsfrågor. Ett stort landsting som Stockholms
läns är ingen lättskött firma och heller ingen privat liten
angelägenhet. Vi engagerar 45 000 egna medarbetare,
plus de tiotusentals som arbetar hos de många entreprenörerna. Det kräver ett gott ledarskap. För att stötta
och utveckla våra chefer har vi under året arbetat
mycket med ledarskapsutveckling. De goda resultaten
i medarbetarenkäterna runt om i verksamheten visar att
det burit frukt.
Med fortsatt fokus på ledning, styrning och samordning
kavlar vi nu upp ärmarna för att möta den fortsatt stora
befolkningsökningen som kan komma. Vi kommer att
klara det också. Inte genom att göra som vi alltid gjort,
utan genom att utveckla nya och mer effektiva former
för att driva verksamhet av hög kvalitet. Den ensidiga
bilden av det tröga landstinget är inte sann. Här sjuder
av kompetens, utvecklingskraft och engagemang som
vi alla kan vara stolta över.

Mona Boström
Landstingsdirektör

Tiotusentals nya invånare.
En utmaning vi lyckades möta.a.
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Tillgänglighet
Ett land må ha världens bästa sjukvård, men om den är
svår att få kontakt med är den knappast mycket värd.
På samma sätt är det med kollektivtrafiken: Om den inte
omfattar alla – även människor med olika funktionsnedsättningar – är den inget att skryta med.
Därför satsar Stockholms läns landsting hårt på
att förbättra tillgängligheten inom vård och trafik.
På de kommande sidorna presenteras några
framgångsrika exempel.
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Mottagningssköterskan Amy Alemoe svarar i
telefon när patienterna ringer. ”Det är sällan jag
möter någon som är arg för att de har haft svårt
att få kontakt. Oftast ringer vi till och med upp
tidigare än vi lovat. Blir det någon gång senare
än utlovat ber vi om ursäkt, och det uppskattas”.
Lea Miettinen har värk och besöker
Huddinge vårdcentral ungefär var
tredje månad. ”Jag tycker att det
funkar mycket bra här, det är alltid
lätt att få tid hos doktorn”.

Ring så
svarar vi!
Ibland är det svårt att få kontakt med primärvården. Det problemet gäller inte Huddinge vårdcentral. De har med hjälp av ett flexibelt arbetssätt och förändrad attityd ökat tillgängligheten
dramatiskt.
Måndagsmorgnar är alltid värst. Då ringer massor av
patienter till Huddinge vårdcentral. Trots det kommer i
stort sett alla fram – och får tid samma dag. Det har personalen lyckats med genom att – prata med varandra!
– Ja, det kan man faktiskt säga. Genom att diskutera olika problem har vi lyckats höja tillgängligheten,
säger enhetschefen Jeanette Skantz Holmberg, som
arbetat här sedan 1997 och minns de första åren:
– Då var det direkt pinsamt att behöva svara i
telefon och redan klockan 8.10 meddela att alla
läkartider var bokade.
Att tillgängligheten i dag har förbättrats är inte
bara något hon ”upplever”. Landstinget låter regelbundet ett externt företag testa hur lätt det är att
komma fram på telefon inom vården. Statistiken visar
att Huddinge vårdcentral har gått från 77 procents
framkomlighet år 2006 till 97 procent år 2008.
Varvar arbetet
Personalens diskussioner har lett till en mer flexibel
inställning till arbetet, menar Jeanette. Själv varvar
hon till exempel chefandet med att till 25 procent svara
i patienttelefon. Eller som denna dag, sitta i kassan.
– Det gör att jag verkligen har koll på hur verksamheten fungerar. Vi är ett lag och hjälps helt enkelt åt att
driva verksamheten – vi är ju här för patienternas skull!
– Förr var det också mycket mer hierarki inom
vården, som sköterska hade man en överdriven respekt
för läkarna. I dag är det inget konstigt om jag ser att en
av våra doktorer har en lucka i sitt schema och att jag
knackar på och frågar om han eller hon kan fylla den
med några akutfall.
Huddinge vårdcentral är stor. Här jobbar drygt
50 personer – distriktsläkare, psykiatriker, kuratorer,
distriktssköterskor, fotvårdsspecialister, barnsjuksköterskor och labbpersonal. Man har nära 20 000 listade
patienter, eller runt 2 500 per doktor och år.
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Allra viktigast är att de som ringer snabbt ska få kontakt med vårdcentralen och få en tid.
– Vi har märkt att om folk kommer fram på telefon
på måndag förmiddag blir hela veckan jämnare.
Det har man löst genom att ha extra många som
svarar i telefon på måndagar – och vid till exempel
influensatider. Dessutom sköter numera läkarna
tidsbokningen själva – de har lättare än någon annan
att bedöma hur lång tid varje patient behöver och kan
därmed lägga ett mer anpassat tidsschema. Distriktssköterskorna har drop-in.
Kontakt med vården
Sedan hösten 2008 erbjuder man utöver tjänsten på
Vårdguiden, Mina Vårdkontakter, möjligheten att
boka tid, även akut, via vårdcentralens hemsida,
www.huddingevardcentral.se.
– Denna tjänst är både vi och de patienter som har
upptäckt den väldigt nöjda med. Den är enkel och
effektiv. Vi har planer på att utöka dess funktioner,
säger Jeanette.
Dessutom har man på senare år utökat kvälls- och
helgjouren. Man har också kvällsöppet för vaccination – både
för influensa, fästingar och
resor – för att de patienter
som arbetar inte ska behöva
ta ledigt från jobbet.
Man kallar få patienter
till återbesök, utan överlåter
det ansvaret åt patienterna.
Sedan vårdcentralen
”öppnade upp”, som hon formulerar det, för tre år
sedan har de fått fler tider att ge patienterna.
– Det är roligt, för begreppet vårdcentral har fått
lite dålig klang, det förknippas med att det är svårt att
få kontakt.
Jeanette Skantz Holmberg tycker att det är bra att
vårdgivarna numera får extra medel om de kan visa på
ökad tillgänglighet.
– Och missköter vi oss kan pengar dras tillbaka.
Därför krävs det att man satsar – och det är roligt!

Förr var det pinsamt att behöva svara
i telefon och redan klockan 08.10 meddela att alla läkartider redan var bokade.
Enhetschefen Jeanette Skantz Holmberg
”chefar” bara till 75 procent. Övrig tid pratar
hon i telefon med patienter eller, som denna
dag, tar emot dem i kassan. ”Det gör att jag
har bra koll på hur verksamheten fungerar”.

Inger Carlsson följer sin mor Margareta
Svensson till fotvården var femte, sjätte
vecka och tycker att det är väldigt lätt att få
kontakt med vårdcentralen.
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Snabb diagnos och
behandling är A och O
Även en liten mottagning kan ta emot många
patienter. Det visar Proximas hudklinik på Nacka
Närsjukhus. Trots små resurser har de mycket
hög tillgänglighet. De satsar på direktbehandling och på att minimera återbesöken.
Hudkliniken på Nacka Närsjukhus är minimal. De
exakt 1,8 läkarna och 1,5 sjuksköterskorna disponerar
fyra rum, belägna strax innanför närakuten. Ändå tar
de emot mellan 50 och 60 patienter per doktor i veckan
– eller 3 000–5 000 per år.
Det beror till stor del på att överläkarna Jadwiga
Holmberg och Shahla Passian är vana vid att effektivisera.
– I en tidigare tjänst ”ärvde” jag en kö med 2 000
patienter, säger Jadwiga Holmberg. Vi analyserade kön
och på tre månader hade vi raderat den!

Ska du effektivisera
måste du ifrågasätta
alla – alla! – rutiner.
Återbesök på telefon
– Svensk sjukvård arbetar i mångt och mycket så som
man alltid har gjort. Ska du effektivisera måste du våga
ifrågasätta alla – alla! – rutiner. Många i kön borde inte
ha behövt stå där. Majoriteten bestod av eviga återbesök. Så vi skrev ett brev till alla i kön och bad dem att
kontakta oss om de fortfarande hade besvär.
Hela 60 procent visade sig må bra och tyckte sig
inte behöva återbesök.
– De skulle alltså på återbesök enbart för att vi
kallade dem! Det är slöseri med både patientens och
sjukvårdens tid, säger Jadwiga. Vi behöver tiderna för
att kunna ta emot nya patienter.
Vissa patienter måste självklart komma på regelbundna återbesök, men de allra flesta följer vi upp per
telefon. Och patienterna uppskattar det.
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– De flesta blir väldigt glada när vi ringer upp efter tre
månader och frågar hur de mår. Är det något mer de
funderar över? De är tacksamma oavsett om vi har ett
positivt eller negativt besked, vi visar ju att vi bryr oss.
Det är också relativt vanligt att patienter uteblir
från återbesök. Här på Proximas hudklinik handlar
det om minst ett uteblivet besök per dag. Det är också
slöseri med resurser.
Fördelar för alla
Jadwiga Holmberg och Shahla Passians modell är att
ge både snabb diagnos och behandling.
– Många patienter blir lite chockade när vi säger
att vi vill skära bort till exempel en hudförändring
redan vid första besöket: ”Ska ni operera mig nu?!”
Men det innebär enbart fördelar för alla, säger Jadwiga.
– Sedan skickar vi hem dem och ber dem att vara
uppmärksamma på förändringar som är specifika för
deras åkomma, säger Shahla Passian. Upptäcker de
något får de en tid hos oss inom fyra veckor!
Jadwiga menar att det underlättar att de båda är
specialister med lång klinisk erfarenhet och därmed har
lätt att fatta rätt beslut direkt.
Patienten Rolf Une, som kommer för ett misstänkt födelsemärke som börjat förändras, är nöjd med
tillgängligheten.
– Min husläkare skrev en remiss och jag fick en tid
här inom en månad, det tycker jag är klart godkänt.
Jadwiga nickar.
– Ingen ska behöva vänta mer än tre månader. Allt
beror på prioriteringsgrad. Har du acne med ärrbildning får du komma inom 14 dagar, detsamma om det
finns misstanke om en elakartad tumör eller en utbredd
besvärlig hudsjukdom.
– Jag har varit med om en patient som hade gått
i fem år hos olika läkare för en fläck på magen. Alla
trodde att det handlade om eksem och skrev ut den ena
hudsalvan dyrare än den andra. Det var en hudtumör
och patienten fick till slut adekvat behandling. Men
vilket onödigt och utdraget lidande!
Shahla Passian och Jadwiga Holmberg är övertygade om att de skulle kunna arbeta ännu effektivare
– om bara läkarna skrev utförligare remisser.
– Snälla, skriv patientens mobilnummer på remissen, så kan vi kalla patienter med kort varsel när vi får
återbud. Då skulle vi också kunna införa påminnelser
per sms.

Shahla Passian, överläkare vid hudkliniken Nacka Närsjukhus,
studerar ett misstänkt födelsemärke på en patient.

På hudkliniken får den som har allvarliga besvär tid inom 14 dagar.
Det lyckas vi med bland annat genom att ringa patienterna i stället
för att ha regelmässiga återbesök, säger Jadwiga Holmberg,
överläkare vid hudkliniken på Nacka Närsjukhus.
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Det finns hur mycket som helst att göra säger Ylva Preutz Papantoni,
tillgänglighetssamordnare hos SL.

Lokaltrafik
för alla
För människor med olika sorters funktionsnedsättning kan kollektivtrafiken vara problematisk.
Sedan några år tillbaka lägger därför SL ner
mycket arbete på att göra trafiken tillgänglig
för alla.
Tillgänglighetssamordnare. Ordet är varken kort eller
lättbegripligt – men desto viktigare. SL inrättade tjänsten våren 2007 och gav titeln till Ylva Preutz Papantoni.
Hennes jobb är att göra kollektivtrafiken tillgänglig för
alla, även dem med olika sorters funktionsnedsättning.
Och funktionsnedsättning inbegriper betydligt mer
än rullstol och vit käpp. Det omfattar till exempel även
allergi, hörselproblem, utvecklingsstörning, orienteringssvårigheter, demenssjukdomar och balansrubbning.
– Det är ett jättearbete och det finns hur mycket
som helst att göra, även om vi redan har kommit långt,
säger Ylva Preutz Papantoni.
Tillgänglighet inom trafik är extremt svår att mäta,
eftersom den är så subjektiv. Det som är bra för människor med en viss funktionsnedsättning, kan vara
dåligt för dem som har en annan. Snö, antal passagerare, felparkerade bilar är andra faktorer som kan
inverka och som är svåra att styra över.
– Där det går mäter vi tillgängligheten, till exempel
hur stor andel av våra tunnelbaneplattformar som
har plant insteg till vagnarna. Vi började med att
höjdanpassa perronger och spår för tre år sedan och
i dag har 45 procent plant insteg. Resten ska vi åtgärda
inom två år – till en kostnad av 300 miljoner kronor.
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Kännbara markeringar på perrongerna underlättar
för synskadade.

Plant insteg är inte bara bra för de 20 procent av
befolkningen som har en funktionsnedsättning, det
underlättar också för barnvagnar, resväskor på hjul och
gör att av- och påstigning går snabbare – vilket gör det
lättare att hålla tidtabellen.
Mätbar är också andelen bussar med låggolv,
nigning och ramp för rullstol och rollator. I folktäta
innerstan, Lidingö, Sundbyberg, Sollentuna och
Bromma har i dag alla bussar detta. Totalt sett har
69 procent av alla bussar låggolv, 51 procent ramp.
År 2010 ska alla bussar – utom de som går på motorväg, där låggolv inte är komfortabelt – ha låggolv.
Bussarna – en utmaning
Just busstrafiken ser Ylva Preutz Papantoni som sin
stora utmaning.
– Det handlar faktiskt mest om okunskap och
attityd. Det är inte helt ovanligt med busschaufförer
som protesterar mot att vi vill montera ramp. Förut
angav de som skäl att de inte ville lämna kassan, men
någon sådan har de ju inte längre. Nu hävdar vissa att
de kommer att bli försenade om de ska hjälpa till med
rampen, men det stämmer inte. Ofta har personer i
rullstol fällt ner rampen själva innan chauffören hunnit
dit. Chaufförer kan tro att rampen är ett problem, när
den i själva verket inte är det. Är den väl utfälld kommer de allra flesta ombord utan assistans.
Det personliga bemötandet är också viktigare när
man åker buss än i andra trafikslag. Chauffören måste
också försöka se om någon har en funktionsnedsättning,
vilket inte alltid är helt lätt.

Med en juste busschaufför får jag
alltid en bra resupplevelse.
Anpassningen i siffror 2008
Andel:
• T-banestationer med höjdanpassade plattformar
• Trafikpersonal med insiktsutbildning
• T-banestationer med kännbara golvmarkeringar
• Busslinjer med garanterad tillgänglighet
(låggolv eller höggolv med lyft)
• Låggolvsbussar
• Bussar med ramp eller lyft

– Däremot har vi lyckats mycket bra med att underlätta
för synskadade, med kännbara golvmarkeringar i tunnelbanan, information i punktskrift, direkttelefonnummer till kundtjänst där man även kan beställa ledsagning vid våra nio största bytespunkter.
Enkel eller snabb resväg
Reseplaneraren på Internet håller också på att anpassas
bättre för resenärer med funktionsnedsättning. I första
etappen som ska vara klar i höst ska man kunna söka
resväg utifrån sina behov. Det innebär att man kan få
den enklaste resvägen i stället för den snabbaste.
I nästa etapp, år 2010, ska informationen ligga i
realtid, så att man får reda på om en hiss eller rulltrappa på en station är ur funktion eller om någon linje
har stopp.
– Vi försöker också utveckla en metod för upplevd
tillgänglighet, säger Ylva Preutz Papantoni. Vi har en
grupp på tio personer med olika funktionsnedsättningar som vi intervjuar efter att var och en har gjort
tio rätt avancerade resor tio gånger.
– Det är så många faktorer som kan påverka den
upplevda tillgängligheten. En bra och behjälplig busschaufför ena gången, en mindre bra nästa. Eller en
trasig hiss.
År 2007 gjorde SL även intervjuer med nyblivna
färdtjänstkunder, för att få reda på vad som gjort att de
inte klarar sig med kollektivtrafiken.

45 %
23 %
45 %
16 %
69 %
51 %

– Något förvånande konstaterade vi att det inte var SL
som var problemet, utan kommunerna. Det var vägen
till hållplatsen – terminalen eller stationen – som var
problemet. Och det är ju kommunens ansvar.
– Men eftersom vi vill ha ett ”hela-resan-perspektiv” samråder vi, Färdtjänsten och kommunerna, för
att få till bästa möjliga prioritering och engagemang i
frågorna.
I juli 2009 tar SL över ansvaret för färdtjänsttrafiken. Ylva Preutz Papantoni tror att det är en klar fördel.
– Nu kan vi ju direkt se att en ökad kostnad på ett
ställe – till exempel ökad tillgänglighet – kan ge en
besparing på en annan – färre behöver anlita Färdtjänst.
Tidigare när vi har ombetts att åtgärda saker var det
lätt att enbart se det som en kostnad.
SL har också tagit fram nya kartor, i samarbete med
människor med 21 olika funktionsnedsättningar.
– Det handlar om alltifrån färgval till kontraster
och tydliga symboler – och detta är ju något som även
icke funktionsnedsatta passagerare får glädje av.
Utöver samarbete med olika handikappförbund har
SL nu också tillsatt ett ungdomsråd, där personer med
olika funktionsnedsättningar ingår.
– Jag minns till exempel en blind tonåring som har
färdtjänstkort, men som mycket hellre vill åka med sina
kompisar. En sak hon sa etsade sig fast: ”Med en juste
busschaufför får jag alltid en bra resupplevelse!”
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Herregud vad svårt! Och varför är det
ett trappsteg mitt i bussen?
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Gäst hos
verkligheten
Hur är det egentligen att ta sig fram i trafiken i
rullstol eller med synnedsättning? Det vet snart
alla som arbetar inom kollektivtrafiken i Stockholm. I en särskild insiktsutbildning ingår bland
annat att resa med glasögon som ger dramatiskt
försämrad syn. De flesta blir chockade av svårigheterna.
Min verklighet är inte självklart densamma som din.
Den som till exempel har fullgod syn upplever världen
på ett annat sätt än den som har nedsatt syn.
Detta får all personal inom kollektivtrafiken –
nästan 11 000 – handgripligen lära sig när de går den så
kallade insiktsutbildningen. I kursen ingår både att ta
sig fram i rullstol och med specialglasögon som gör att
synen försämras i olika grad.
Dagens kurs inleds med att Tommy Hagström från
Handikappförbundens samarbetsorganisation frågar
deltagarna vad de tror att han har för funktionsnedsättning. Ingen i gruppen törs gissa.
– Tinnitus, som gör att jag har svårt att uppfatta
ljud när jag störs av buller. Jag har svårt att röra mig,
på grund av en blodsjukdom. Jag har astma och allergi.
Min hjärna har skadats av lösningsmedel, vilket påverkar vissa funktioner. Jag har dyslexi, svårt att uppfatta
text. Men inga av dessa funktionsnedsättningar syns.
Den pedagogiska poängen är inte bara att det kan
vara svårt att avgöra vem som har en funktionsnedsättning, utan också att många av de åtgärder som SL gör
för att underlätta för synskadade – underlättar även för
den som har god syn.
SL:s projektledare för tillgänglighet, Annarella
Löfblad, som leder kursen, instämmer.
Logisk miljö
– En logisk miljö med lättbegriplig, tydlig information
underlättar för alla resenärer.
Hon citerar det mål SL ska uppfylla: ”Den som
själv, eller med hjälp av ledsagare, kan ta sig till en
station eller hållplats, ska kunna resa med SL, senast
vid utgången av år 2010”.
En stund senare är det så dags att praktiskt förstå
innebörden av dessa ord. Gruppen samlas utanför en
buss och får prova att ta sig ombord med rullstol.
Rampen är nedfälld, men det är ändå inte helt lätt.
Delvis beroende på att det har kommit smuts i systemet,
vilket gör att chauffören inte kan få bussen att ”niga”.

– Det är ett problem. Men annars tycker jag att de
gånger jag får rullstolar så har de antingen ledsagare
eller får hjälp av någon passagerare, jag hinner oftast
inte ens fram, säger chauffören Mikael Karlsson.
Att ta sig in i bussen, hitta en sittplats, hitta stoppknappen och ta sig av med dimmade glasögon visar sig
än svårare.
– Herregud vad svårt! Och varför är det ett trappsteg mitt i bussen? säger Malin Blom, när hon kommer ut.
– Även med ledsagare var det svårt, jag upplevde
luckorna i golvet som trappsteg, säger Ulrika AdlerzLindh. Man blir helt slut. Det var obehagligt.
– Ja, och att gå av bussen kändes som att kliva ut
i tomma intet, instämmer kollegan Anna Jarnemo. Jag
trodde inte att det skulle vara så svårt! Stoppknappen
var omöjlig att hitta. Däremot är det bra att stängerna
man kan hålla sig i är knallgula.
– Detta var intressant! Jag kände mig så utlämnad
och otrygg, och då var detta ändå en buss utan andra
passagerare, säger Jan Skotte.
Strax därpå får hela gänget prova på att ta sig hela
vägen ner från gatan till tunnelbaneperrongen. Med
rullstol, helt blind med käpp samt med kraftig synnedsättning utan käpp. Reaktionerna är desamma – fast
detta var ännu svårare. Man tappar lätt orienteringen.
Belysning kan blända. Rulltrapporna går fort.
Aha-upplevelse
Projektledaren Annarella är nöjd.
– Det är nyttigt att byta perspektiv och bryta invanda föreställningar. Så gott som alla som har gått kursen
har varit positiva, tycker att de har fått en aha-upplevelse och kopplar erfarenheterna till sitt eget arbete.
När vi summerar dagen, berättar Amir Riazi från
De Handikappades Riksförbund och rullstolsburen:
– Våra medlemmar upplever bemötandet på bussen
som det största problemet. Just därför vill jag förmedla
en liten motbild, som visar hur viktigt bemötandet är.
I går blev jag uppringd av en äldre dam som berättade att hennes färdtjänstbil till doktorn inte dök upp.
Då beslöt hon sig för att testa tunnelbanan. Hon
var rätt orolig inför sin jungfrutur med rullstol i tunnelbanan. Men spärrvakten var så oerhört behjälplig att
hon var helt lyrisk: ”Jag måste ringa SL:s kundtjänst
och tacka för upplevelsen! Jag tänker fortsätta att åka
kommunalt”.
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Organisation
Revisorskollegiet

Landstingsfullmäktige

Landstingsrådsberedningen

Aktiebolag

Aktiebolag

med externa
styrelseledamöter

med politiska
styrelseledamöter

• Södersjukhuset AB

• AB Storstockholms
Lokaltrafik, SL

• Danderyds
sjukhus AB
• S:t Eriks
Ögonsjukhus AB

Aktiebolag
Gemensamt bolag
med Norrtälje
kommun
• TioHundra AB

• Locum AB
• Waxholms
Ångfartygs AB

• Folktandvården
Stockholms län AB
• Ambulanssjukvården i Storstockholm AB,
AISAB

Landstingsstyrelsen

Förvaltningsstyrelser

Revisionskontoret

Landstingsstyrelsens
förvaltning

Patientnämnden

Färdtjänstnämnden

Hälsooch sjukvårdsnämnden

med externa
styrelseledamöter
Patientnämndens
förvaltning

• Karolinska
Universitetssjukhuset

Färdtjänstförvaltningen

• Sjukvården
Salem, Nykvarn,
Södertälje

Kulturnämnden

• Stockholms läns
sjukvårdsområde

Kulturförvaltningen

Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning

Regionplaneoch
trafiknämnden
Regionplane- och
trafikkontoret

Allmänna utskottet

3 geografiska utskott

Strategiska utskottet

3 geografiska sjukvårdsstyrelser

Produktionsutskottet

5 programberedningar

• MediCarrier AB
• Stockholm Care AB

FoUU utskottet
Nya Karolinska
Solna, NKS

Starkt kommunalt självstyre
Stockholms läns landsting är ett av 18 landsting och två
regioner i Sverige. Landstingens arbete och inriktning
bestäms i samspel med staten. Riksdagen stiftar lagarna
som styr vad landstingen måste göra, till exempel att
ansvara för hälso- och sjukvården.
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.
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Fullmäktige och styrelse
Landstingets högsta beslutande instans är landstingsfullmäktige – som bland annat fastställer budget, skattesats
samt patient- och trafikantavgifter. Här finns de 149
ledamöter som väljs i landstingsvalet vart fjärde år, och
som har väljarnas förtroende att leda verksamheten under
en mandatperiod.
Fullmäktige utser landstingsstyrelsen som leder och
samordnar landstingets verksamhet. Det löpande arbetet
leds av ett antal nämnder och styrelser som också väljs av
landstingsfullmäktige.
För att genomföra politikernas beslut arbetar sedan
landstingets medarbetare för att se till att uppdragen blir
utförda – i egen regi eller via privata leverantörer.

Landstingsstyrelsen

Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Christer G Wennerholm (M)

Ingela Nylund Watz (S)

Filippa Reinfeldt (M)

Lars Joakim Lundquist (M)

Finanslandstingsråd, ordf. i
landstingsstyrelsen samt i
allmänna utskottet och strategiska utskottet, ordf. i
landstingsrådsberedningen

Trafik- och planeringslandstingsråd, 1:e vice ordf. i landstingsstyrelsen, ordf. i styrelsen för
AB Storstockholms Lokaltrafik

Landstingsråd i opposition,
2:e vice ordf. i landstingsstyrelsen samt i allmänna utskottet
och strategiska utskottet

Sjukvårdslandstingsråd,
ordf. i hälso- och sjukvårdsnämnden

Bitr. sjukvårdslandstingsråd,
ordf. i programberedningen för
kroniskt sjuka och de stora folksjukdomarna, 1:e vice ordf.
i FoUU*-utskottet

Marie Ljungberg Schött (M)

Torbjörn Rosdahl (M)

Anne-Marie Larsson (M)

Birgitta Rydberg (FP)

Maria Wallhager (FP)

Ordf. i sjukvårdsstyrelsen för
Stockholms stad och Ekerö

1:e vice ordf. i programberedningen för psykiatri och
missbruk, ordf. i valberedningen
och arvodesberedningen

Ledamot i sjukvårdsstyrelsen
Söder

Bitr. sjukvårdslandstingsråd,
ordf. i programberedningen för
psykiatri och missbruk, 1:e vice
ordf. i strategiska utskottet och
hälso- och sjukvårdsnämnden

Bitr. finanslandstingsråd,
ordf. i produktionsutskottet

Stig Nyman (KD)

Gustav Andersson (C)

Dag Larsson (S)

Lars Dahlberg (S)

Anna Kettner (S)

Bitr. finanslandstingsråd,
ordf. i FoUU*-utskottet

Bitr. sjukvårdslandstingsråd med
ansvar för miljö- och skärgårdsfrågor, ordf. i programberedningen för tandvård, 1:e vice
ordf. i allmänna utskottet

Landstingsråd i opposition,
2:e vice ordf. i hälso- och
sjukvårdsnämnden samt i programberedningen för psykiatri
och missbruk

Landstingsråd i opposition,
2:e vice ord. i styrelsen för
AB Storstockholms Lokaltrafik

2:e vice ordf. i regionplanenämnden och i styrelsen för
Locum AB

Inger Ros (S)

Johan Sjölander (S)

Birgitta Sevefjord (V)

Vivianne Gunnarsson (MP)

2:e vice ordf. i FoUU*-utskottet,
i programberedningen för barn
och unga samt i sjukvårdsstyrelsen Söder

2:e vice ordf. i produktionsutskottet

Landstingsråd i opposition

Ledamot i strategiska utskottet

*Forskning, utveckling och utbildning
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Förvaltningsberättelse
Siffror inom parentes avser föregående år om inte annat anges.
Avvikelser kan förekomma i tabeller och diagram då siffrorna är avrundade från
tkr till mkr.

Mål
Den av fullmäktige beslutade budgeten för 2008 innehåller följande övergripande
mål:
• Förbättra tillgängligheten och kvaliteten inom hälso- och sjukvården.
• Förbättra kollektivtrafikens tillförlitlighet.
• Säkerställa en ekonomi i balans.
Under 2008 har tillgängligheten inom Stockholms läns landsting förbättrats. Tillgängligheten till vården, som redovisas utifrån de tidsgränser som SLL beslutat för
vård- och besöksgarantin, har i stor sett förbättrats inom samtliga områden. Bland
annat har patienternas nöjdhet med telefontillgängligheten ökat. Vidare har antalet
väntande patienter till specialistmottagning och till behandling utöver vårdgarantins gränser minskat under året. Även antalet väntande hos vårdgarantikansliet har
minskat.
Andelen av befolkningen som sökt vård de senaste 12 månaderna och anser att
väntetiden är rimlig har ökat. Invånare som skattade sin hälsa som god ansåg i
högre grad att väntetiden var rimlig än de som bedömde sin hälsa som dålig.
Likaså var äldre i högre grad nöjda med väntetiden än yngre.
Mätningar som genomförts avseende kontakt med husläkare inom sju dagar visar
på en förbättring jämfört med 2007.
Andelen invånare som har stort förtroende för sjukvården i Stockholms län har
förbättrats kontinuerligt under de senaste fyra åren, vilket kan tyda på en förbättrad
kvalitet.
Tillförlitligheten i spårbunden trafik samt busstrafik har förbättrats jämfört med
föregående år. Vidare är tillförlitligheten inom sjötrafiken god, tidhållningen var
84 procent.
Ekonomin är i balans. Årets redovisade resultat är 543 mkr och de finansiella
målen är uppfyllda.
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Balanskrav
Lagens krav
Lagreglerna om balanskrav tillämpas för nionde året i årsredovisningen 2008.
Budget i balans innebär att landsting ska upprätta 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.
Mkr
Ackumulerat överskott enligt balanskravet år 2007 2 859
Årets resultat enligt resultaträkningen
543
Avgår: samtliga realisationsvinster
-100
Justerat resultat
443
Ackumulerat överskott enligt balanskravet år 2008 3 302

Totalt uppgår det ackumulerade överskottet enligt balanskravet till 3 302 mkr.

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 Reinvesteringar självfinansieras till
100 procent
Skuldsättning Att lånefinansiering endast används för att 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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För att klara de finansiella målen måste landstinget generera ett årligt överskott.
Resultatet 2008, justerat för jämförelsestörande poster, uppgår till 825 mkr. Den
del av pensionsskulden som inte finns upptagen i balansräkningen uppgick vid
årsskiftet till 22 843 mkr, en ökning med 339 mkr från 22 504 mkr. Målet att
resultatet ska vara i balans med hänsyn tagen till ej resultatförda kostnader är
därmed 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 100 procent. Detta innebär att målet att
reinvesteringarna (investeringar utom nyinvesteringar) helt ska självfinansieras är
uppfyllt för 2008.
Den räntebärande låne- och leasingskulden har under året ökat med 130 mkr samtidigt som de materiella anläggningstillgångarna ökat med 2 758 mkr. Även skuldsättningsmålet har därmed uppfyllts under 2008.
Betalningsberedskapen består av bindande kreditlöften samt tillgänglig likviditet.
Landstingets avtalade bindande kreditlöften uppgick till 8 000 mkr och likviditeten
till 360 mkr vilket innebär att betalningsberedskapen vid årsskiftet uppgår till totalt
8 360 mkr. Behovet av betalningsberedskap på knappt 3 700 mkr var således
infriat vid utgången av 2008. Betalningsberedskapen har under det gångna året
aldrig understigit den stipulerade nivån.

Ekonomi
Omvärldsutveckling
Den globala ekonomin bromsade kraftigt in 2008 efter flera år av hög tillväxt.
Inbromsningen utlöstes av oroligheter inom framför allt finanssektorn men
påverkades även av en utbredd oro för inflationsutvecklingen driven av bland
annat stigande energi- och livsmedelspriser vilka bidrog till att dra upp räntorna
under första halvåret.
Regeringar och centralbanker runt om i världen har försökt att stävja den pågående
utvecklingen och mildra den finansiella krisen och dess negativa effekter på konjunkturen. Flera ekonomiska stimulanspaket har lagts fram liksom fristående och
samordnade sänkningar av styrräntan för att tillhandahålla likviditet och försöka
skapa tillit till det finansiella systemet.
Utvecklingen i Sverige
Den globala ekonomiska inbromsningen som skett har föranlett en avmattning av
den svenska ekonomin. Såväl den inhemska som den internationella efterfrågan på
svenska varor och tjänster har minskat liksom den svenska bruttonationalproduktens, BNP, tillväxtstakt. Sveriges BNP bedöms komma att utvecklas negativt
2009 jämfört med cirka 1,0 procent i årstakt 2008 enligt Sveriges kommuner och
landstings, SKL (december).
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Antalet varsel ökade under det sista kvartalet 2008 och beräknas sammantaget
beröra knappt 60 000 personer enligt uppgift från Arbetsförmedlingen. Det är nära
sju gånger fler jämfört med samma period 2007. Ungefär en sjundedel återfinns i
Stockholms län. Preliminära uppgifter för januari 2009 visar att 17 000 personer
blivit varslade om uppsägning, andelen som berörs av varslen i Stockholms län är
oförändrad jämfört med sista kvartalet 2008.
Det kan dock ta över sex månader innan varsel resulterar i faktisk arbetslöshet, och
alla som blir varslade förlorar heller inte sina arbeten. En del påbörjar annat arbete,
andra påbörjar en utbildning eller går i pension. Sysselsättningen bedöms enligt
SKL:s senaste makroekonomiska prognos från december att minska med 100 000
personer fram till 2010, vilket motsvarar cirka två femtedelar av den sysselsättningsuppgång som inleddes 2005.
Exportutsikterna ser sämre ut för svensk del jämfört med tidigare år till följd av
lägre efterfrågan från viktiga exportländer. I förlängningen leder den vikande
exporten inte bara till lägre intäkter från varor och tjänster utan även till en lägre
investeringsvolym. Till del motverkas denna utveckling av att den svenska kronan
försvagas mot relativt större valutor som euron och US-dollarn, vilket kommer att
gynna svensk export på sikt.
Skatteunderlaget i riket ökade 2007 med 5,64 procent jämfört med 2006 enligt
2008 års taxering. Prognosen för skatteunderlagets utveckling 2008 är 5,3 procent
enligt SKL:s bedömning i december. Nya uppgifter från Skatteverket om lönesummans utveckling under december månad 2008 har dock föranlett att landstinget reviderat ner SKL:s prognos med fyra tiondelar av en procentenhet till 4,9
procent.
De närmast kommande åren väntas skatteunderlaget även öka med under 3,0 procent per år enligt SKL:s bedömning. Orsaken till att tillväxten i skatteunderlaget
bromsar in är att arbetsmarknaden väntas försvagas både i termer av minskad
sysselsättning (färre antal arbetade timmar) och lägre pris- och löneökningar.
Lägre pris- och löneökningstakt är positivt då den även kan innebära en möjlighet
till besparingar på kostnadssidan av resultaträkningen. Inflationen bedöms
exempelvis öka med 1,5 procent i årstakt 2009, vilket kan jämföras med
motsvarande uppgift för 2008 som var 3,4 procent enligt uppgift från SKL
respektive Statistiska centralbyrån, SCB.
Folkmängden i Stockholms län har under året ökat med 31 747 invånare, vilket
motsvarar 1,6 procent.
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Stockholms läns landstings samlade skatteintäkter
Underlaget för landstingets skatteintäkter
Skatteunderlaget följer den samhällsekonomiska utvecklingen och utgörs av inkomstskatt på individernas arbetsrelaterade inkomster. Skatteunderlaget kan öka
av två anledningar. Antingen genom att antalet arbetade timmar ökar och/eller
genom ökade inkomster (timlön). I ett läge med oförändrat antal arbetade timmar
påverkas storleken på skatteunderlaget av hur lönerna utvecklas. Detta beror på att
löneinkomster utgör merparten av skatteunderlaget och att de sociala ersättningarna som exempelvis pensioner i det långa loppet följer den allmänna löneutvecklingen. Eftersom landstingens kostnader till största del består av löner är inte stigande lönenivåer något som i reala termer höjer skatteunderlaget annat än marginellt. Förklaringen till detta är att landstingets kostnader för och intäkter från ett
relativt sett högre löneläge i normalfallet ökar i samma takt som lönerna i skatteunderlaget. Däremot leder stigande sysselsättning mer påtagligt till att det skapas
ett ökat utrymme och att skatteintäkterna då ökar i reala termer trots oförändrat
skatteuttag. Om lönerna i landsting ökar långsammare än inom övriga sektorer kan
skatteunderlaget öka realt, även med oförändrad sysselsättning. I reala termer bedöms skatteunderlagets ökningstakt sjunka från cirka en procent 2008 till i stort
sett noll 2010.
Stockholms läns landstings samlade skatteintäkter
De samlade skatteintäkterna1 ökade 2008 med 5,1 procent eller 2 497 mkr jämfört
med 2007. Utfallet för året är i nivå med budget och avviker negativt med 0,1 procent eller 69 mkr. Beräkningen bygger på underlag från bland andra SKL. Vid
beräkning av avräkning för 2007 liksom avräkning för 2008 har ett avsteg gjorts
från Rådet för Kommunal Redovisnings, RKR, rekommendationer (se mer nedan).
Ökningen mellan 2007 och 2008 förklaras till största del av att skatteunderlaget
fortsatt har utvecklats i god takt. En lägre utjämningsavgift bidrar positivt medan
lägre generella statsbidrag bidrar negativt till utvecklingen.
Förklaringen till att utfallet avviker negativt mot budget är framför allt en sämre
skatteunderlagsutveckling än vad som antagits i budget. Avvikelsen förklaras till
del även av lägre generella statsbidrag men också av att avgiften till systemet för
kommunalekonomisk utjämning blev lägre än beräknat.
Samlade skatteintäkter
Mkr
Skatteintäkter
Generella statsbidrag
Utjämningssystemet
Summa samlade skatteintäkter
1

Utfall
2008

Utfall
2007

Förändr.
08-07
%

Förändr.
08-07
i mkr

Budget
2008

47 819
4 575
-1 186
51 209

45 459
4 649
-1 396
48 712

5,2
-1,6
-15,1
5,1

2 361
-75
211
2 497

47 895
4 631
-1 248
51 278

De samlade skatteintäkterna innefattar skatt på inkomst från arbete, generella statsbidrag från staten samt
bidrag från och avgifter till systemet för kommunalekonomisk utjämning
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Nedan följer en mer detaljerad redovisning av hur de tre delposterna i de samlade
skatteintäkterna; skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning utvecklas.
Skatteintäkter från skatt på arbete
Skatteintäkterna påverkas dels av vilken skattesats landstingsfullmäktige fastställer, dels av i vilken takt skatteunderlaget i länet och i riket utvecklas. Landstingsfullmäktige fastställde 2007 skattesatsen för 2008 till 12,10 procent, vilket är
0,17 procentenheter lägre än skatteuttaget 2007 (12,27 procent).
Eftersom skatteunderlaget för det inkomstår som bokförs inte är känt när bokslutet
upprättas görs en prognos på hur skatteunderlaget utvecklas. Beräkningen av den
definitiva avräkningen för ett inkomstår blir färdig först i november året därpå, då
den preliminära beräkningen justeras. Vanligtvis görs denna beräkning i enlighet
med RKR:s rekommendation RKR 4.2.
När avräkningen för inkomståret 2007 beräknades och fastställdes i bokslutet för
2008 beslöt SLL att frångå rådets rekommendationer. Bakgrunden till detta beslut
var att det presenterades ny data som innebar en nedrevidering av prognosen för
skatteintäkternas utveckling inkomståret 2007 under tiden som arbetet med bokslutet ägde rum. Den ekonomiska effekten av detta beslut blev att en avvikande
preliminär avräkning av 2007 års inkomster för intäktsåret 2008 begränsades.
Genom att använda SKL:s skatteunderlagsprognos från februari 2008 i stället för
SKL:s decemberprognos från 2007 minskade avräkningen för 2007 med cirka 140
mkr i 2007 års bokslut medan justeringsposten för inkomståret 2007, som redovisas i bokslutet för 2008, ökade med samma belopp. Den justering som görs av
skatteintäkter som avser inkomståret 2007 och redovisas i 2008 års bokslut uppgår
till 89 mkr. Om SLL följt RKR:s rekommendation hade justeringsposten av 2007
års intäkter i bokslutet för 2008 blivit negativ.
I likhet med fjolåret har SLL beslutat att frångå RKR:s rekommendationer med
hänvisning till försiktighetsprincipen. Detta till följd av att nya uppgifter om
inkomståret 2008 presenterats från Skatteverket som sammanställer underlag för
arbetsgivaravgifter. Underlaget för arbetsgivaravgifter minskade med en halv
procent jämfört med samma månad 2007. För helåret innebär det en att SKL:s
prognos för skatteunderlagets utveckling skrivs ner med fyra tiondelar av en
procentenhet, från 5,3 till 4,9 procent, allt annat lika.
Generella statsbidrag
Stockholms läns landsting får två generella statsbidrag 2008, men i praktiken rör
det sig snarare om tre bidrag då ett av dem i sin tur är uppdelat i en fast och rörlig
del. Syftet med de olika bidragen är fortfarande detsamma som tidigare.
I tabellen nedan redovisas de olika bidrag som ingår i generella statsbidrag.
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Generella statsbidrag
Mkr

Utfall
2008

Utfall
2007

Förändr.
08-07
%

Förändr.
08-07
i mkr

Budget
2008

Bidrag för läkemedelsförmånen
Bidrag för minskad sjukfrånvaro, fast del
Bidrag för minskad sjukfrånvaro, rörlig del

4 442
53
80

4 376
53
221

1,5
0,4
-63,7

66
0
-141

4 539
53
39

Summa generella statsbidrag

4 575

4 649

-1,6

-75

4 631

Bidraget för läkemedelsförmånen ökade med 1,5 procent eller 66 mkr 2008 jämfört med 2007. Den historiskt sett låga uppräkningen av bidraget förklaras av att
regeringen har gjort en annan bedömning av prisutvecklingen på läkemedel.
Utfallet avviker därför med 2,1 procent eller -97 mkr från den beräkning som
gjordes vid arbetet med budget för 2008. Skillnaden mellan utfall 2008 och
budgeterat värde 2008 förklaras av att de parter (SKL och Finansdepartementet)
som förhandlar inte var klara för än 2008.
Inför 2006 infördes ett bidrag för minskad sjukfrånvaro. Bidraget ska stimulera
landstingen att arbeta med projekt som minskar sjukfrånvaron genom att ge
landstingen del av den utgiftsbesparing en lägre sjukfrånvaro innebär för staten.
Bidraget består av två delar, en fast del och en rörlig, och uppgår sammantaget till
maximalt 1 000 mkr och år. Den fasta delen av bidraget uppgår till en fjärdedel av
beloppet och fördelas efter antalet invånare i länet. Den rörliga delen uppgår till
750 mkr och fördelas utifrån i vilken takt antalet sjukpenningdagar i länet minskar
jämfört med året innan.
Mellan 2007 och 2008 minskade antalet sjukpenningdagar i riket med 16,3 procent. Motsvarande uppgift för Stockholms läns landsting är 10,4 procent. Det
innebär att den rörliga delen uppgår till 80 mkr för Stockholms läns landsting.
Mellan 2006 och 2007 minskade sjukfrånvaron i riket med 12,5 procent och i länet
med 8,2 procent, vilket då gav 79 mkr2. Stockholms läns landsting hade 4,6
sjukskrivningsdagar per invånare 2008, vilket var färre än medeltalet för riket. Den
fasta delen uppgår för båda åren till 53 mkr.
Systemet för kommunalekonomisk utjämning
Den 1 januari 2005 infördes ett delvis nytt utjämningssystem. Syftet med utjämningen är detsamma som tidigare; att ge alla kommuner och landsting likvärdiga
ekonomiska förutsättningar att bedriva sin verksamhet. Systemet tar inte hänsyn
till skillnader i effektivitet, service eller avgiftsnivå. Utjämningssystemet innebär
en långtgående utjämning av skillnader i beskattningsbar inkomst (inkomstutjämning) och av strukturella kostnadsskillnader (kostnadsutjämning) mellan

2

Det redovisade beloppet för rörligt bidrag för minskad sjukfrånvaro 2007, 221 mkr, avser intäkter baserade på
minskningen av antalet sjukskrivningsdagar mellan åren 2005 och 2006 (142 mkr) samt mellan åren 2006 och
2007 (79 mkr). Intäkterna från den rörliga delen år 2006 av bidraget redovisas 2007 med hänvisning till
matchningsprincipen.
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olika regioner. Därutöver finns införande- och strukturbidrag samt en regleringspost.
SLL:s avgift till systemet för kommunalekonomisk utjämning 2008 uppgår till
1 186 mkr, vilket är 211 mkr eller 15,1 procent lägre jämfört med 2007. Den
huvudsakliga förklaringen till att avgiften 2008 är lägre än 2007 är att en delmodell för strukturella skillnader i lönenivåer mellan landsting införts i kostnadsutjämningen. Syftet med delmodellen är att kompensera landsting med strukturellt
höga lönekostnader. Bidraget från lönekostnadsmodellen uppgår till 188 mkr 2008.
Inkomstutjämningsavgiften uppgår till 2 090 mkr, vilket är en ökning med 138
mkr eller 7,1 procent jämfört med 2007.
Kommunalekonomisk utjämning
Mkr
Införandebidrag
Kostnadsutjämningsbidrag
Regleringsbidrag
Summa bidrag från utjämningen
Inkomstutjämningsavgift
Regleringsavgift
Summa avgifter till utjämningen
Summa bidrag och avgifter till
utjämningen

2005

2006

2007

2008

240
172

47
240

412

287

0
358
197
555

0
720
184
904

-2 151
-309
-2 460
-2 048

-1 997
-266
-2 263
-1 976

-1 952

-2 090

-1 952
-1 396

-2 090
-1 186

I samband med att det nya systemet för kommunalekonomisk utjämning infördes,
infördes även ett bidrag som kompenserade landsting som fick en relativt kraftig
försämring jämfört med det system det ersatte. Bidrag betalades bland annat ut till
SLL åren 2005 och 2006.
I kostnadsutjämningen utjämnas för strukturella kostnadsskillnader mellan landsting. Kostnadsutjämningen ska baseras på mätbara och opåverkbara faktorer som
belyser de strukturella kostnadsskillnader som finns mellan landsting. Skillnader i
servicenivå, kvalitet, avgiftssättning eller effektivitet beaktas inte.
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 2008 av tre delmodeller: hälso- och sjukvård, löner och kollektivtrafik. Den sistnämnda är gemensam för kommuner och landsting. 2008 mottog
SLL 720 mkr i bidrag från kostnadsutjämningen, nästan dubbelt så mycket som
2007.
Inkomstutjämningsavgiften beräknas som mellanskillnaden mellan länets relativa
skattekraft och det skatteutjämningsunderlag som för landstingen motsvarar 110
procent av den genomsnittliga skattekraften i riket. 2008 uppgår länets relativa
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skattekraft till 116,4 procent, vilket är en minskning med 0,1 procentenhet sedan
2007. SLL betalade som enda landsting en inkomstutjämningsavgift till systemet
2008 på 2 090 mkr, det motsvarar 1 074 kr per invånare. Jämfört med 2007 är det
en ökning med 138 mkr eller 53 kr per invånare.
Regleringsposten beräknas som summan av inkomst- och kostnadsutjämningen
subtraherat med de medel staten anslagit. Om nettot överstiger det av staten
fastställda anslaget ska en regleringsavgift betalas av samtliga landsting och vice
versa. 2008 var förhållandet positivt varför ett regleringsbidrag utbetalas till
samtliga landsting efter invånarantal. Bidraget till SLL uppgick 2008 till 184 mkr.
I 2007 års vårproposition aviserade regeringen att en parlamentarisk utredning
skulle tillsättas med uppdrag att utvärdera och utreda systemet för kommunalekonomisk utjämning. Utredningen tillsattes i december 2008.

Likvida medel, betalningsberedskap
Landstingskoncernens kassaflöde var till följd av stora investeringsvolymer negativt 2008. De likvida medlen minskade med 1 027 mkr och uppgår till 360 mkr vid
årets slut.
Koncernens totala pensionsförpliktelser uppgår till 33 873 mkr, en ökning från
föregående år med 1 525 mkr. I enlighet med gällande regelverk redovisas den del,
22 843 mkr, som är intjänad före 1998 som en ansvarsförbindelse. Pensioner intjänade 1998 eller senare är upptagna i balansräkningen som en skuld. Vid 2008
års utgång uppgår pensionsskulden i balansräkningen till 11 030 mkr, vilket är
1 186 mkr mer än för 2007.
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 42 866 mkr till
52 467 mkr. Av ökningen på 9 601 mkr står räntebärande skulder för –893 mkr
och pensionsförpliktelserna för 10 494 mkr.
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mkr

Räntebärande skulder och pensionsförpliktelser
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Pensioner

Landstingsfullmäktige har fastställt en upplåningsram om 55 000 mkr. Den avser
summan av samtliga avtalade kreditlöften, låneprogram och leasingförpliktelser
etc. I tabellen nedan redogörs för landstingets upplåning vid utgången av 2008.
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Mkr
55 000

Lånefinansiering
Långfristig upplåning
Kortfristig upplåning
Summa

4 821
796
5 617

Leasingfinansiering
Leasingförpliktelser

12 977

Summa räntebärande skulder

18 594

Outnyttjade avtalade kreditlöften
Checkräkningskrediter
Övriga avtalade kreditlöften
Summa

3 000
5 000
8 000

Stockholms läns landsting hade per balansdagen en låneskuld exkl. leasing på
5 617 mkr, vilket är en minskning med 354 mkr från 2007 då låneskulden uppgick
till 5 971. Leasingskulden ökade under året med 484 mkr till 12 977 mkr. Av detta
avser 12 916 mkr (12 400 mkr) AB Storstockholms Lokaltrafik. De totala finansiella åtagandena i form av leasing och lån uppgår till 18 594 mkr, en ökning med
130 mkr från 2007.
Den genomsnittliga räntebindningstiden för landstingets låneportfölj inkl. leasing
var på balansdagen 2,4 år och har under 2008 legat inom ett intervall på 2,0–2,4 år,
vilket är i enlighet med finanspolicyn. Normen för räntebindningstiden är 3 år.
Landstinget har tecknat ränteswapavtal om 8 900 mkr, i syfte att förlänga den genomsnittliga räntebindningstiden, samt tecknat räntetak om 650 mkr.

Pensionsskuld
Beräkningarna av landstingskoncernens pensionsskuld påverkas av två helt olika
regelverk för bolag och förvaltningar. Finansinspektionen som styr över landstingsbolagens pensionsberäkningar presenterade i november 2007 nya föreskrifter
om försäkringstekniska grunder (FFFS 2007:24).
Föreskrifterna innehåller de så kallade tryggandegrunderna som ska användas för
att beräkna kapitalvärden vid tryggande av pensionsutfästelser utanför livförsäkringsbolag och tjänstepensionskassor. Tryggandegrunderna är underlag när en
arbetsgivare ska beräkna kapitalvärdet av en arbetstagares intjänade pension vid en
särskild tidpunkt.
Ränteantagandet vid beräkningen, både för nominella pensionsutfästelser och
utfästelser som innebär rätt till värdesäkring, baseras på i tiden utjämnade
marknadsräntor för långa statsobligationer. Huvudregeln är att finansinspektionen
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beslutar om ränteantagandet en gång per år i september månad. Alternativt är det
möjligt att räkna med lägre, stabila och mer betryggande ränteantaganden. De nya
föreskrifterna har aktuella livslängdsantaganden som baseras på den anställdes
födelseår.
I de riktlinjer som utarbetats av Sveriges kommuner och landsting, SKL, RIPS 07,
som tillämpas när pensionsskulden för landstingets förvaltningar beräknas, ska
livslängdsantaganden enligt tryggandegrunderna användas. Kommuner och landsting tillämpar en egen modell för att bestämma kalkylräntan. Motivet till detta är
att undvika kortsiktiga eller oförutsedda ränterörelser då pensionsskulden till stor
del är långsiktig. Den reala kalkylräntan är enligt riktlinjerna oförändrad, 2,5
procent. Kalkylräntan är kopplad till marknadsräntan men är trögrörlig. Först när
kalkylräntan avviker alltför mycket från marknadsräntan ska den ändras. Det
avstäms genom ett intervall kring kalkylräntan inom vilket den långa marknadsräntan ska hålla sig.
Om kalkylräntan ändras med 0,5 procent kan landstingets pensionsskuld förändras
med cirka 8-10 procent vilket ger en resultateffekt på mellan 600 och 800 mkr.
Med nuvarande ränteutveckling kan en sådan justering av kalkylräntan mycket väl
bli aktuell vid nästa ränteöversyn.
En av grundprinciperna inom koncernredovisning är att tillämpa enhetliga redovisningsprinciper. Genom att Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, i sina rekommendationer främst tar sikte på kommuner och landsting med få rörelsedrivande
dotterbolag skulle en strikt tillämpning av RKR 17 lämna en felaktig bild av landstingskoncernens räkenskaper. I syfte att ge en rättvisande bild av koncernens resultat och ställning har pensionsskulden därför korrigerats för bolagens pensionsskuldsberäkningar.
Landstingets bolag tillämpar den av Finansinspektionen angivna huvudregeln vid
skuldberäkning. Regeln ger en lägre pensionsskuld än den så kallade alternativregeln. Skillnaden uppgår i 2008 års bokslut till 252 mkr inklusive särskild löneskatt. Alternativregelns skuldberäkning bedöms avspegla den reella skuld som
skulle föreligga om verksamhet såldes eller fördes över till landstinget. Därför har
pensionsskulden för landstingskoncernen justerats med angivet belopp.
Sammanfattningsvis har pensionsskulden påverkats utöver normala uppräkningar
på följande sätt:
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Avsättning/upplösning i 2008 års bokslut avseende pensioner utöver Rådet för
kommunal redovisnings rekommendation.
2007-12-31

Återfört

Avsatt

2008-12-31

268
0
700

-268
0
0

0
252
0

0
252
700

968

-268

252

952

Mkr
Ökad livslängd
Koncernjustering
Avsättning framtida
pensioner
Summa

Investeringar
Fullmäktige har vid sammanträdet den 9 december 2008 (LS 0805-0479) beslutat
att fastställa reviderad investeringsbudget för SL år 2008 till fyra miljarder kronor.
I tabellen nedan redovisas utveckling av investeringsverksamheten under 2008 i
förhållande till den av fullmäktige fastställda investeringsbudgeten samt utfall
under femårsperioden.
Mkr
Trafikinvesteringar
Fastigheter
Inventarier m m
NKS
Citybanan
Totala investeringar SLL-koncernen

Utfall
2008
3 564
1 152
801
74
397
5 988

Budget
2008
4 066
1 159
749
700
233
6 907

Utfall
2007
3 125
798
649
82
415
5 069

Utfall
2006
3 457
772
699
0
75
5 003

Utfall
2005
1 239
641
644
0
186
2 710

Utfall
2004
1 661
675
423
0
0
2 759

Trafik
Trafikinvesteringar genomförs av SL och WÅAB. SL:s investeringar uppgick
under året till 3 534 mkr eller cirka 90 procent av budgeten och avser modernisering och upprustning av banor samt pendeltågsdepåer, upprustning och tillgänglighetsanpassning av tunnelbanestationer, nya bussdepåer och biogasanläggning.
Under året har upprustningen av Farstagrenen på tunnelbanans gröna linje genomförts för cirka 477 mkr och projektet Östermalmstorg Norra mötesplats har startat.
Utbyte av rulltrappor och hissar samt upprustning av tunnelbanevagnar C6 har
fortsatt och fler vagnar än planerat har upprustats under året. Utbyggnad av nytt
signalsystem på tunnelbanans röda linje har förskjutits till kommande år.
År 2002 beställdes 55 nya pendeltåg samt ytterligare 16 under år 2006. Vid
utgången av 2008 var alla tåg levererade. Arbeten vid den nya pendeltågsdepån i
Södertälje har fortsatt under året. Större investeringar i lokalbanor avser samlad
upprustning av Roslagsbanan inklusive dubbelspårsutbyggnad för cirka 295 mkr.
Planeringen för Tvärbana Norr Solnagrenen och Tvärbana Ost har fortgått under
året.
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För övrigt har omstruktureringen av bussdepåer fortsatt under året och åtgärder för
150 mkr avseende ombyggnader och installationer för etanoldrift har genomförts
2008.
WÅAB:s investeringar uppgick under året till 30 mkr. Investeringarna avser
pågående nybyggnation av två isgående fartyg samt reinvesteringar i befintlig
flotta såsom motorbyten i Waxholm I och II och miljörelaterade åtgärder på
fartygen Väddö och Vaxö.
Fastigheter
Fastighetsinvesteringarna genomförs inom ramen för Landstingsfastigheter
Stockholm och utfallet är i nivå med budgeten. De projekt som har haft störst
medelsförbrukning under år 2008 avser Elkraftförsörjning på Huddinge
sjukhusområde, Anpassning av lokaler i byggnad 6 för Capio på S: t Görans
område samt Rättspsykiatrisk anläggning i Flemingsberg. För övrigt inriktas
investeringar på modernisering av tekniska försörjningssystem, brandsäkerhetsåtgärder samt anpassning av lokaler till sjukvårdens krav.
Inventarier och övriga investeringar
Merparten av investeringar i maskiner och inventarier samt ombyggnader i externt
förhyrda lokaler avser sjukvårdens investeringar där Karolinska universitetssjukhuset är dominerande. De större objekten avser linjäracceleratorer. Av de
planerade fyra linjäracceleratorer har tre levererats och den fjärde beräknas bli
levererad i mars 2009.
Investeringar i NKS budgeterades 2008 till 700 mkr. Medelsbehovet baserades på
inriktningen att NKS skulle uppföras i en samverkansentreprenad och att upphandling av entreprenader avseende mediaomläggning, rivning, sprängning med mera
skulle påbörjas under 2008. Beslutet om OPS-lösning har medfört att processen för
NKS förändrades för att inriktas på att ta fram underlag till OPS-upphandling
såsom funktionsbeskrivningar samt projektavtal.
Under 2007 har 397 mkr aktiverats avseende kostnader för Citybanan.

Det egna kapitalets utveckling
Eget kapital utgör skillnaden mellan tillgångar och skulder. Det bokförda egna
kapitalet i landstinget har under 2008 ökat med 539 mkr från 376 mkr vid
ingången av året till 915 mkr på balansdagen. Om årets resultat och eget kapital
justeras för jämförelsestörande poster blir resultatet 825 mkr för år 2008 och eget
kapital 1 197 mkr vid utgången av 2008.
Pensioner intjänade år 1998 eller senare redovisas som skuld i balansräkningen.
Pensionsförpliktelser intjänade före 1998 redovisas däremot, i enlighet med
gällande lagstiftning och regelverk, som ansvarsförbindelse. Dessa pensionsför-
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pliktelser uppgår vid årets slut till 22 843 mkr och om hänsyn tas till dem skulle
landstingskoncernen redovisa ett negativt eget kapital på 21 928 mkr.
Soliditeten är ett finansiellt mått på långsiktig betalningsförmåga och utgörs av
eget kapital i förhållande till balansomslutningen. Vid utgången av 2008 uppgick
den redovisade soliditeten till 1,8 procent, en förbättring mot föregående år då
soliditeten var 0,8 procent. Om de pensionsförpliktelser som redovisas som
ansvarsförbindelser räknas med, blir soliditeten istället minus 43,8 procent. Det
egna kapitalet i landstinget har inte samma rättsliga status som i ett aktiebolag och
det är i praktiken 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.
Fel! Objekt kan inte skapas genom redigering av fältkoder.
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Resultatanalys
Landstingskoncernen redovisar ett resultat för 2008 på 543 mkr (1 008 mkr), vilket
överträffar budget med 83 mkr. Året innefattar jämförelsestörande poster av engångskaraktär om sammanlagt 282 mkr (117 mkr), samtliga kostnader. Exklusive
jämförelsestörande poster blir utfallet 825 mkr för 2008, att jämföras mot 1 125
mkr för år 2007.
Resultaträkning SLL

Utfall
2008

Mkr

Utfall Förändr. Förändr.
2007
08-07
08-07
%

Budget
2008

13 500

12 497

8,0

1 002

13 066

Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

-60 242

-56 773

6,1

-3 469

-59 943

-2 662

-2 513

5,9

-149

-2 677

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

-62 904

-59 286

6,1

-3 618

-62 619

-49 404
-282
51 209

-46 789
-117
48 712

5,6
141,0
5,1

-2 615
-165
2 497

-49 553
0
51 278

-1 261
543

-915
1 008

37,8

-346

-1 265
460

Verksamhetens intäkter

Ökningstakten för bruttokostnaderna exklusive jämförelsestörande poster uppgår
till 5,8 procent, vilket den också gör för verksamhetens kostnader utan
jämförelsestörande poster.
Verksamhetens intäkter uppvisar en större positiv avvikelse om 433 mkr mot
budget där bidraget främst kommer från biljettintäkter och trafikantavgifter. Finansiella intäkter bidrar till intäktssidans positiva avvikelse med 56 mkr, medan
skatteintäkterna (inkl bidrag och utjämning) avviker negativt med 69 mkr mot
budget. Tillsammans överträffas budget med 420 mkr på intäktssidan. Koncernens
kostnader är 0,5 procent högre än budgeterat, vilket motsvarar 337 mkr.
TioHundra AB konsolideras i Stockholms läns landstings koncernredovisning enligt klyvningsmetoden, dvs. med 50 procent, vilket motsvarar landstingets ägarandel.
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I tabellen nedan följer en sammanställning av större resultatavvikelser mellan
utfall och budget.
Avvikelser i resultat jämfört med budget
Budgeterat resultat
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Akutsjukhusen
Stockholms läns sjukvårdsområde
Övrig vård
SL-koncernen
Övrig trafik
Fastighetsverksamhet
Koncernfinansiering
Övrig verksamhet inkl. elimineringar
Summa avvikelse
Utfall 2008
Därav jämförelsestörande poster

Mkr
460
219
-231
13
9
284
48
79
-258
-79
83
543
-282

Jämförelsestörande poster av engångskaraktär
Årets resultat har påverkats negativt av ett antal jämförelsestörande poster av
engångskaraktär till ett sammanlagt belopp av 282 mkr.
Mkr
Nedskrivning anläggningstillgång
Avsättning omstruktureringskostnadsåtgärder
Upplösning av avsättning
Reservering pensioner
Summa jämförelsestörande poster

Koncernen
2008
2007
0
-168
-270
-117
0
140
16
0
-282
-117

Landstinget
2008
2007
0
-168
-270
-117
140
16
0
-282
-117

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens intäkter ökade med 8,0 procent jämfört med 2007. Bland verksamhetens totala intäkter är den största posten biljettintäkter/trafikantavgifter i kollektivtrafiken, vilken också är huvudförklaringen till den totala ökningen.
Intäkter
Mkr

Utfall
2008

Utfall Förändr.
2007
08-07
%

Förändr.
08-07

Budget
2008

Patientavgifter sjuk- och tandvård
1 164
1 121
3,9
43,6
1 183
5 280
4 644
13,7
636,1
4 986
Biljettintäkter och trafikantavgifter
1 362
1 280
6,4
82,0
1 348
Försäljning av primärtjänster1)
Hyresintäkter, försäljn. övriga tjänster,
material, varor
3 070
3 023
1,6
47,6
3 062
1 877
1 894
-0,9
-16,9
1 815
Statsbidrag och övriga bidrag
747
537
39,1
210,1
673
Övriga intäkter
Summa verksamhetens intäkter
13 500
12 497
8,0
1 002
13 066
1) Primärtjänster utgörs av såld hälso- och sjukvård och tandvård samt försäljning av övriga primärtjänster.
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Patient- och biljettintäkter
Intäkterna från patientavgifter ökade med närmare 4 procent medan taxorna i sjukvården i stort var oförändrade under 2008 och taxorna för tandvården höjdes med
2,25 procent. SL höjde taxorna med ca 11 procent i mars 2008, vilket i kombination med ett ökat antal resenärer under året ökade intäkterna med 14 procent
jämfört med 2007.
Hyresintäkter och övriga försäljningsintäkter
Hyresintäkterna, som uppgick till ca 2 000 mkr varav ca 1 300 mkr avser SL:s
uthyrning av fordon för trafikverksamhet och ca 700 mkr uthyrning av lokaler,
förblir i stort oförändrade. Övrig försäljning ökade med närmare 5 procent, där en
minskad försäljning av medicinska tjänster pareras av främst försäljning av fastighetsservice och försäljning av material och varor samt övriga tjänster.
Statsbidrag och övriga bidrag
Bidragen uppvisar totalt en i stort sett oförändrad nivå. Det största statsbidraget är
det bidrag som landstinget får vid upphandling av icke momspliktiga tjänster, det
s.k. 6-procentbidraget, som uppgick till 954 mkr, en ökning med 7,7 procent eller
68 mkr. Det näst största statsbidraget är de s.k. ALF-medlen för läkarutbildning
och forskning på 531 mkr, en ökning med 4 mkr jämfört med 2007. Ökningarna i
nämnda bidrag motverkas av att övriga diverse bidrag minskade.
Övriga intäkter
Den övervägande delen av ökningen förklaras av att diverse övriga intäkter ökade
med 178 mkr, varav den största delen är hänförlig till projektintäkter som under
året redovisas som övriga intäkter istället för, som tidigare, medicinska tjänster.
Vidare uppvisade reklamintäkter för trafikverksamhet en ökning med 16 procent,
vilket motsvaras av 25 mkr.
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Verksamhetens kostnader
Verksamhetens kostnader, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 5,8
procent jämfört med 2007. Om de jämförelsestörande posterna tas med i beräkningen ökade verksamhetens kostnader med något högre 6,1 procent jämfört med
2007. De jämförelsestörande posterna i 2008 års bokslut uppgår till 282 mkr,
medan de för 2007 uppgick till 117 mkr.
Bruttokostnaderna, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 5,8 procent
jämfört med 2007. Inklusive de jämförelsestörande posterna blir bruttokostnaderna
6,1 procent högre än 2007.
Kostnadsökningarna har flera orsaker. Jämte den gängse pris- och löneutvecklingen har såväl antalet besök inom vården som resandet med kollektivtrafiken
ökat under året. Antalet läkarbesök ökade med 6,2 procent till över 7,2 miljoner
besök. Antalet vårdtillfällen ökade med 4,9 procent till närmare 298 000. Inom
kollektivtrafiken har resandet ökat med 1,2 procent. Det motsvarar drygt 8 miljoner fler s.k. helresor (resa från start till mål). De ökande volymerna kan delvis
sättas i samband med att folkmängden i länet under året har ökat med 31 747
invånare, vilket motsvarar 1,6 procent.
Kostnader
Mkr

Utfall
2008

Utfall
2007

Förändr.
08-07
%

Förändr.
08-07

Budget
2008

-22 564

-21 474

5,1

-1 090

-22 625

-11 296
-8 974
-5 699
-3 561
-1 055

-10 645
-8 430
-5 293
-3 321
-1 139

6,1
6,5
7,7
7,2
-7,4

-651
-544
-406
-240
84

-11 015
-9 039
-5 757
-3 669
-1 182

-2 139
-4 672
-282

-2 049
-4 305
-117

4,4
8,5

-90
-366
-165

-2 144
-4 512

Summa verksamhetens kostnader
Avskrivningar

-60 242
-2 662

-56 773
-2 513

6,1
5,9

-3 469
-149

-59 943
-2 677

Summa verksamhetens bruttokostnader

-62 904

-59 286

6,1

-3 618

-62 619

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

Personalkostnader
Personalkostnaderna ökade med 5,1 procent. Lönekostnaderna, som utgör den
större delen av personalkostnaderna, ökade med 5,0 procent. Antalet arbetade
timmar har ökat med 2,0 procent under året och resterande 3 procent beror på en
högre lönekostnadsnivå. Pensionskostnaderna ökade med 10 procent, vilket utgör
en ökningstakt som är något lägre än utvecklingen de senaste åren. Under år 2007
ökade pensionskostnaderna med 11 procent.
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Köpt hälso- och sjukvård
Kostnaderna för externt köpt hälso- och sjukvård steg med 8,9 procent mellan
2007 och 2008. Kostnaderna för inköp av verksamhetsanknutna tjänster (laboratorietjänster, röntgentjänster m.m.) minskade med 9,6 procent. Sammanvägt blev
ökningen av köpt hälso- och sjukvård samt verksamhetsknutna tjänster 6,1 procent.
Köpt trafikverksamhet
Kostnaderna för köpt trafik ökade med drygt 500 mkr eller 6,5 procent. Fördelat
per verksamhet var kostnadsökningen 2,9 procent för Färdtjänsten, 4,4 procent för
WÅAB och 6,8 procent för SL.
Läkemedelskostnader
Kostnaderna för läkemedel ökade med knappt 7,7 procent jämfört med 2007. Detta
inkluderar både kostnader för läkemedelsförmånen (förskrivning på recept) och för
rekvisition inom slutenvården. Kostnaden för läkemedel utanför läkemedelsförmånen ökade med 20 procent under året medan motsvarande inom läkemedelsförmånen ökade med 4,6 procent.
Lämnade bidrag
I beloppet för lämnade bidrag 2008 ingick bl.a. bidrag till kultursektorn med 259
mkr, till regional verksamhet med 174 mkr, samt bidrag till den gemensamma
nämnden i Norrtälje med 382 mkr. Det totala bidraget till TioHundranämnden var
982 mkr varav 600 mkr elimineras som en effekt av att TioHundra AB konsolideras.
Övriga kostnader
Ökningen av övriga kostnader märks främst för textiltjänster och underhåll som
ökade med 137 mkr samt IT-tjänster och IT-programvara/licenser som ökade med
106 mkr.

Finansfrågor samt uppföljning av finanspolicy
Under 2008 vidmakthölls kreditvärderings- och ratinginstitutet Standard and
Poor’s ratingbetyg för Stockholms läns landstings långfristiga upplåning vid 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 48 dagar. Under året har kravet i finanspolicyn avseende en genomsnittlig betalningsberedskap på tre veckor uppfyllts.
Outnyttjade krediter på 8 000 mkr tillsammans med de likvida medlen på 360 mkr
innebär att landstingskoncernen hade 8 360 mkr i total betalningsberedskap vid
årsskiftet.

ÅRSREDOVISNING 2008

Bilaga 1:2
21 (119)
LS 0811-1021

2009-02-23

Samtliga förvaltningar och bolag har rapporterat att landstingets finanspolicy
följts utan avvikelser.
Pensionsmedlen återlånas i enlighet med av landstingsfullmäktige fastställd placeringspolicy för pensionsmedel.

Finansieringsanalys
081231
3 263

071231
3 425

Förändring av rörelsekapital exkl likv. medel
Kassaflöde före investeringar

-54
3 209

-396
3 029

Nettoförändring av investeringsverksamheten
Kassaflöde efter investeringar

-5 394
-2 185

-4 545
-1 516

Nettoförändring av lånefinansiering
Nettoförändring av övrig finansiering
Förändring av likvida medel

-28
1 186
-1 027

-377
1 156
-737

Summa kassaflöde från verksamheten

Finansieringsanalysen visar kassaflödet 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 3 263 mkr, vilket är 162 mkr lägre
än 2007. Den främsta förklaringen är att resultatet är lägre än föregående år.
Förändringen av rörelsekapitalet förklaras huvudsakligen av skillnaden mellan
kortfristiga fordringar och kortfristiga skulder. Nettoförändringen för dessa är
totalt 604 mkr. Ökningen av förråd om 262 mkr gör att förändringen av rörelsekapitalet exklusive likvida medel blir 342 mkr.
Kassaflödet från investeringsverksamheten är 849 mkr lägre än föregående år
beroende på ökad investeringsvolym. Kassaflödet efter investeringar är negativt
med 2 185 mkr.
Nettoförändringen av lånefinansieringen under året är en minskning om 28 mkr,
att jämföra med en minskning om 377 mkr 2007.
Årets förändring av pensionsavsättning är 1 186 mkr, i stort i nivå med föregående
år.
Likvida medel har minskat med 1 027 mkr och uppgick till 360 mkr (1 387 mkr)
vid tidpunkten för årsbokslutet.
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Koncerngemensamt
Koncernfinansiering
Mkr
Intäkter
Kostnader
Resultat

Utfall
2008
56 560
-56 737
-177

Utfall
2007
53 915
-53 543
372

Budget
2008
56 745
-56 664
81

Koncernfinansiering är en central redovisningsenhet där poster av koncernövergripande karaktär såsom skatteintäkter och utbetalning av landstingsbidrag
redovisas. Enheten har inga anställda och bedriver ingen egen verksamhet.
Årets resultat är -177 mkr efter bokslutsdispositioner, vilket är 258 mkr lägre än
budget. Den främsta budgetavvikelsen utgörs av utökat landstingsbidrag till HSN
om 175 mkr. Ytterligare en avvikelse är det driftbidrag som utbetalats till NKS om
44 mkr. Vidare är skatteintäkterna 69 mkr lägre än budgeterat för året.
I 2008 års bokslut har 200 mkr reserverats för omstruktureringsåtgärder avseende
SLSO, SNS och Folktandvården. Dessutom har 252 mkr reserverats avseende
bolagens pensionsskuld och skillnad mellan huvudregel och alternativregel vid
pensionsskuldsberäkning.

Landstingsstyrelsens förvaltning
Mkr
Intäkter
– varav landstingsbidrag
Kostnader
Resultat
Antal årsarbetare

Utfall
2008
3 269
2 582
-3 212
57
926

Utfall
2007
3 176
2 460
-3 116
61
968

Budget
2008
3 147
2 582
-3 147
0
950

Landstingsstyrelsens förvaltning, LSF, uppdrag är att leda, styra och samordna
koncernen med utgångspunkt från de mål som anges i den politiska plattformen
samt den budget som beslutas av landstingsfullmäktige varje år.
Vidare ansvarar LSF för att verkställa de beslut som fattas av landstingsstyrelsen.
LSF tar fram beslutsunderlag till den politiska organisationen, samt ger service till
den politiska ledningen. Förvaltningen planerar, utreder och driver olika ärenden
och projekt samt ansvarar för det koncernövergripande finansiella arbetet inom
SLL-koncernen.
Resultatet för perioden uppgår till 57 mkr, vilket innebär en positiv budgetavvikelse med motsvarande belopp. Det positiva resultatet beror främst på att del av
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landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter inte tagits i anspråk. Vidare har
bland annat senarelagda projekt inom IT och kommunikation samt högre finansiella intäkter än budgeterat bidragit till överskottet för året.
LSF har avsatt 30 mkr avseende omställningskostnader relaterade till nedläggning
av delar av f.d Forums verksamhet, utlägg av verksamhet på entreprenad samt
överföring av verksamhet till Karolinska Institutet.
LSF har under 2008 skapat en ny organisation med nio funktionsområden. I syfte
att knyta verksamheterna inom SLL:s förvaltningar och bolag närmare varandra
har koncernledningen omformats och består av samtliga förvaltnings- och bolagschefer samt LSF:s direktörer. Vidare har under året arbete med förberedelser gjorts
för att överföra verksamheten Centrum för folkhälsa, CFF, till Karolinska Institutet
i januari 2009. Under året påbörjades arbetet med att föra samman landstingets
olika IT-verksamheter till en gemensam organisation och upphandlingen av
outsourcing av reskontrafunktionen slutfördes.

Nya Karolinska Solna (NKS)
Mkr
Intäkter
varav SLL internt
Kostnader
Resultat
Antal årsarbetare

Utfall
2008
44
44
-188
-144
21

Utfall
2007
-

Budget
2008
0
-

Nya Karolinska Solna-förvaltningens, NKS, uppdrag är att planera och säkerställa
uppförandet av ett nytt universitetssjukhus i Solna som ska stå färdigt i december
2015.
NKS bildades 1 maj efter beslut i landstingsfullmäktige i april. Landstingsfullmäktige beslutade i juni att genomföra en funktionsupphandling i offentlig privat
samverkan, OPS, för att bygga det nya sjukhuset. Under hösten har arbetet varit
fokuserat på att ta fram det omfattande förfrågningsunderlag som ett komplext
universitetssjukhus kräver.
Resultatet förklaras främst av en nedskrivning för fastigheter som ska rivas för att
ge plats åt det nya sjukhuset, exklusive denna post är resultatet 24,7 mkr.
Kostnaderna för förvaltningens verksamhet har uppgått till 19,2 mkr, vilket främst
består av personalkostnader, hyror och kostnader för konsulttjänster. Kostnader för
nedskrivning för fastigheter som ska rivas uppgår till 168,4 mkr. Antal årsarbetare
är 21.
Under 2009 fortsätter arbetet med OPS-upphandlingen. Anbudsunderlaget kommer att skickas ut till konsortierna i slutet av mars. Arbetet med detaljer i referens-
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projektet fortsätter och i oktober utvärderas inkomna anbud. Förvaltningen ska
presentera ett förslag till verksamhetsinnehåll i NKS under hösten 2009.

Verksamhetsuppföljning
Vård
Hälso- och sjukvården i Stockholms län styrs genom två tydligt åtskilda funktioner
- beställare och utförare. Beställare är hälso- och sjukvårdsnämnden, HSN, som
ansvarar för nästan hela hälso- och sjukvårdsbudgeten samt TioHundranämnden,
som ansvarar för att tillgodose vårdbehovet i Norrtälje.
Beställaren ansvarar för att all hälso- och sjukvård och tandvård i landstinget styrs,
samordnas och utvecklas så att de samlade resurserna anpassas till invånarnas
behov och bidrar till ett bättre hälsotillstånd.
Utifrån analyser av vårdbehovet formulerar beställaren uppdrag och beställningar
av sjukvård. Vården ska beställas från de producenter som levererar den kvalitativt
bästa vården till det mest konkurrenskraftiga priset.
Beställaren träffar avtal med vårdgivare genom:
• direktavtal - främst landstingsdrivna vårdgivare
• vårdvalssystem med auktorisering - landstingsägda och privata vårdgivare
• upphandling i konkurrens enligt lagen om offentlig upphandling, LOU, - främst
privata vårdgivare.
Landstinget är den största utföraren av sjukvårdstjänster. Produktionsutskottet
svarar för frågor om den landstingsägda sjukvårdsproduktionen oberoende av om
den drivs som kommunal nämnd eller aktiebolag. Till sjukvårdsproduktionen
räknas, förutom Stockholms läns sjukvårdsområde och akutsjukhusen, även
MediCarrier AB, Stockholm Care AB, Ambulanssjukvården i Storstockholm AB
samt Folktandvården Stockholms län AB. Utskottet följer och bereder frågor som
rör TioHundra AB som driver sjukvården i Norrtälje.
HSN köpte hälso- och sjukvård av privata vårdgivare för drygt 27 procent av de
totala kostnaderna under 2008. Inom primärvården har andelen privata utförare
fortsatt att öka och står för 54 procent av kostnaderna och finns främst inom
hjälpmedel, specialistrehabilitering och ambulanssjukvård.
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Privat prod.

Privat offentligt andel av kostnader 2008

SLL 1) prod.

1) inkl andra
landsting, kommuner
och stat
i

100,0%

90%

90,0%

82%
80,0%

75%

73%

70%

70,0%
60,0%

57%

54%

50,0%

46%

43%

40,0%

30%
30,0%
20,0%

25%

27%

18%
10%

10,0%
0,0%
Akutsomatisk
vård

Psykiatri

Primärvård

Geriatrik

Övrig hälsooch sjukvård

Tandvård

Totalt
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Vårdval
Vårdval Stockholm infördes av HSN inom primärvården och finns nu för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård, barnavårdscentraler och mödravårdscentraler, fotsjukvård och logopedverksamhet samt för läkarinsatser i särskilda
boenden. Målet är att öka patienternas påverkan på och tillgänglighet till vården
samt att få en ökad mångfald av vårdgivare. Vårdvalet har inte införts inom
TioHundranämnden.
Fler länsbor är listade nu än för ett år sedan. Omkring 90 procent eller 1 790 000
personer har aktivt valt att lista sig på en husläkarmottagning eller på läkare verksam i särskilda boenden för äldre, vilket är 52 000 fler än 2007.
56 procent av alla mottagningar i länet (inklusive Norrtälje) drivs av privata vårdgivare, en ökning från 47 procent. Antalet länsbor som listat sig på en privat husläkarmottagning uppgår till 50 procent, 893 000, vilket är 85 000 personer fler än
för ett år sedan.
Jämfört med 2007 finns det nu 23 fler husläkarmottagningar i länet, totalt 185.
Antalet mottagningar har också ökat inom övriga områden som omfattas av
Vårdval Stockholm.
Av de nya husläkarmottagningarna återfinns tio i Stockholms innerstad, tre i
Rinkeby/Kista, två i Södertälje, en i Enskede/Årsta samt en vardera i Bromma,
Ekerö, Hägersten, Järfälla, Nacka, Nynäshamn, Skarpnäck, Solna samt Upplands
Väsby. En mottagning på Norrmalm har övergått till verksamhet enligt statliga
taxan. Två mottagningar i Tensta – Spånga har gått samman till en mottagning.
Alla nya mottagningar drivs av privata vårdgivare.
Mödravården inom HSN har utökats med 10 nya MVC, fem av dessa i
Stockholms innerstad och två i Rinkeby – Kista, samt en i Nacka, samtidigt som
två mottagningar i Rinkeby – Kista och två i Botkyrka har gått samman till en
mottagning i respektive område. Totalt sett innebär detta en nettoökning med 6
MVC.
Inom barnhälsovården, HSN, har 12 nya mottagningar startat; sex i Stockholms
innerstad, två i Rinkeby – Kista samt en vardera i Farsta, Nacka, Skarpnäck och
Södertälje. Två mottagningar i Rinkeby – Kista har gått samman till en och de fyra
mottagningarna i Solna har samlats i Familjens hus. Totalt sett innebär detta en
nettoökning med åtta BVC efter införandet av vårdval.
Logopedverksamheten har utökats med 15 nya mottagningar.
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FoUU
Målet för landstingets centrala FoUU-verksamhet formuleras enligt följande:
”Att säkra Stockholms internationella och nationella konkurrenskraft samt bidra
till den regionala utvecklingen. Att säkerställa att landstinget bedriver forskning
som positivt bidrar till verksamhetens utveckling och bidrar till nytta för länets och
landets invånare”.
I utredningen som beslutades om ett nytt akademiskt sjukvårdssystem, SASS,
framgår dels att landstinget formerar ett djupare samarbete med Karolinska
Institutet, KI, och dels att vissa administrativa uppgifter inom FoUU-området, som
en konsekvens härav, överförs till den nya samarbetsstrukturen. Även ett ökat
samarbete med andra lärosäten inom regionen blir allt viktigare framöver.
Landstinget bedriver forskning, utveckling och utbildning kopplat till alla sina
verksamhetsområden. Tillsammans med ansvaret för att driva en välfungerande
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.
Under 2008 satsade landstinget och staten tillsammans cirka 1,3 miljarder kronor
på forskning, utveckling och utbildning inom hälso- och sjukvården inom
Stockholms läns landsting. Ungefär 40 procent av medlen har investerats i utbildning och 60 procent i forskning och utveckling. Utöver detta ger landstinget stöd
till forskningsstiftelser, olika kunskapscentra och riktade bidrag.
Det centrala FoUU-kansliet renodlas fr.o.m. 2009 till att bli landstingets övergripande organ för regionala utvecklingsfrågor inkl strategiska FoUU-frågor. De
regionala utvecklingsfrågorna utgår från hur landstinget självt och regionen skall
utvecklas inte minst för att stödja den kärnverksamhet som landstinget ansvarar
för. Det sker för närvarande stora regionala utmaningar - allt från att stärka den
regionala kärnan Flemingsberg till att utveckla Vetenskapsstaden. Landstinget har
även nyligen anslutit sig till det regionövergripande utvecklingsbolaget
Stockholm-Uppsala Life Science. Vidare deltar kansliet i ett nationellt utvecklingsarbete i syfte att få fram årliga forskningsbokslut.
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Vårdkonsumtion
Vårdkonsumtion:
Förändring årsbokslut 2008 jämfört årsbokslut 2007

Läkarbesök*

6,2%

Läkarbesök

Vårdtillfällen

8,2%

4,9%

Statistik ifrån hälso- och sjukvårdsnämnden & TioHundranämnden.
* Läkarbesökens ökning är korrigerad för bristfällig statistik MVC/BVC år 2007
Vård inom geriatrik, psykiatri, somatisk specialistvård samt primärvård. Vårdstatistik visas inklusive
privata specialister/privatägd sjukvård som har avtal med HSN alternativt TioHundranämnden samt de
som arvoderas enligt nationella taxan. Besök hos läkare är exklusive telefonkontakter.

Statistiken visar total vårdkonsumtion för hela SLL, det vill säga både hälsooch sjukvårdsnämnden samt TioHundranämnden sammantagna.

Antalet vårdtillfällen totalt sett har ökat under 2008 med 4,9 procent, cirka 13
850 fler vårdtillfällen jämfört med föregående år. Den budgeterade förändringen
för helåret har varit en ökning på 1,5 procent, 4 400 vårdtillfällen. Det är främst
inom den somatiska specialistvården som ökning skett men även psykiatrin
uppvisar ökat antal vårdtillfällen.
Det totala antalet läkarbesök har ökat med 6,2 procent, 420 000 fler besök,
jämfört med föregående år, att jämföra med den budgeterade ökningen för helåret
på 3,1 procent, 207 800 läkarbesök. Störst procentuell förändring mellan åren
uppvisar primärvården, men även psykiatrin och somatisk specialistvård uppvisar
ett ökat antal besök. Statistiken för 2007 är justerad då läkarbesök inom
BVC/MVC före år 2008 har varit ofullständigt registrerade, vilket medfört att
förändringen i statistiken för dessa besök är väsentligt högre än de cirka 3 procent
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som skattas vara en mer korrekt utveckling. Ojusterat uppgår ökningen till 8,2
procent.
Statistik per vårdgren
Konsumtion av vård
förändring årsbokslut 2008 jämfört årsbokslut 2007
Vårdtillfällen inom somatisk specialistvård

5,7%

Läkarbesök inom somatisk specialistvård
Justerat läkarbesök somatisk spec.vård*

1,8%
3,8%

Läkarbesök inom primärvård
Justerat läkarbesök primärvård*
Vårdtillfällen inom geriatrik
Läkarbesök inom geriatrik
Vårdtillfällen inom psykiatri
Läkarbesök inom psykiatri

14,3%
8,4%
-1,6%
-2,7%
4,7%
4,1%

Källa: hälso- och sjukvårdsförvaltningen, TioHundranämndens förvaltning
Vårdkonsumtion visas inklusive privata specialister som har avtal med beställare av vård eller arvoderas
enligt nationella taxan (ARV). Besök visas utan telefonkontakter.
* Justering är utförd för HSN:s förändrade vårdgrenstillhöriget för barnläkarmottagningar mellan åren samt
för bristfällig statistik för BVC/MVC under 2007

Somatisk specialistvård
Antalet vårdtillfällen inom den somatiska specialistvården har ökat med 5,7 procent, 13 060 vårdtillfällen, jämfört med samma period föregående år. Efter årets
inledande månaders mycket höga nivåer, har ökningstakten varit runt 5 procent,
förutom augusti månad då statistiken tillfälligt var lägre. Antalet individer i slutenvård3 har ökat med 4,3 procent jämfört 2007.
Vid akutsjukhusen tillkom under föregående år fler vårdplatser, vilket har ökat
kapaciteten att ta emot slutenvårdspatienter. Inom ramen för huvudavtalen mot
beställaren har akuta slutenvårdstillfällen på akutsjukhusen ökat med 5,4 procent
jämfört med 2007. Högst procentuell förändring av sjukhusen uppvisar S:t Görans
sjukhus med 7,1 procent, medan Karolinska Universitetssjukhuset har störst förändring i antalet vårdtillfällen, 4 060. Trots den kraftiga ökningen av akut vård har
även den planerade slutenvården ökat med 2,5 procent. Störst procentuell förändring av akutsjukhusen har Södersjukhuset med 3,5 procent, Karolinska Universitetssjukhuset uppvisar även här störst ökning av antalet vårdtillfällen, 1 027.4

3

Måttet mäter antalet individer som varit inskrivna i slutenvård räknat per personnummer, dvs. en
person kan endast räknas med en gång. Utomläns- och utlandspatienter ingår inte i denna statistik.
4
Enligt statistik ifrån hälso- och sjukvårdsnämnden rörande huvudavtalet, extra
vårdgarantisatsningar ingår inte i denna jämförelse.
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Antalet läkarbesök inom somatisk specialistvård inklusive besök hos privata
specialister har med justerad statistik ökat med 3,8 procent, vilket motsvarar
113 230 fler läkarbesök. HSN har 2008 ändrat samtliga barnläkarmottagningars
tillhörighet till primärvård istället för, som tidigare, delvis somatisk specialistvård
och delvis primärvård beroende på organisatorisk hemvist. Ett utfall utan justering
för denna vårdgrens förflyttning uppvisar en ökning av antalet läkarbesök med 1,8
procent jämfört med 2007.
Under 2008 har antalet akuta besök inom huvudavtalen mot akutsjukhusen ökat
med 4,6 procent, jämfört 2007. Störst ökning finns på Södersjukhuset med 13,7
procent, motsvarande 13 075 besök. Även antalet planerade besök har ökat med
cirka 3,5 procent. Även här har Södersjukhuset störst ökning med en förändring på
10,2 procent (24 421 besök).
Primärvård
Det totala antalet läkarbesök inom primärvården har enligt justerad statistik ökat
med 8,4 procent, 293 430 besök, ojusterat uppgår ökningen till 14,3 procent. Justering har utförts dels för den vårdgrensförflyttning som har skett avseende barnläkarmottagningar, dels för att kompensera för bristfällig statistik under 2007 avseende
läkarbesök inom BVC/MVC då delar av statistiken har rapporterats manuellt. Under
2008 har dessa registreringar förbättrats då Vårdval Stockholm omfattar registreringskrav.
Antalet husläkarbesök, som utgör merparten av läkarbesöken inom primärvården,
har ökat med 12,3 procent, samtidigt som antalet listningsbara läkare blivit 1 033
fler, vilket är en ökning med 4,5 procent. Antalet husläkarmottagningar har mellan
2007 och 2008 ökat med 23.5
Geriatrik
Antalet vårdtillfällen inom den geriatriska vården är 1,6 procent färre, cirka 430
vårdtillfällen, än i fjol. Antalet vårddagar har minskat samtidigt som antalet
individer som vårdats inom slutenvården är 1,9 procent färre. Detta medför att
medelvårdtiden har minskat från 13,7 dagar till 12,4 dagar. Den basgeriatriska
vården har minskat och den specialiserade palliativa vården har ökat. Hälso- och
sjukvårdsnämndens beställning till Stockholmsgeriatriken har inför 2008 reducerats
med cirka 5 procent, vilket medfört 10 färre vårdplatser.
Antalet läkarbesök inom den geriatriska vården (exklusive besök inom SAH sjukhusansluten hemsjukvård) minskade med 2,7 procent, cirka 420 besök, jämfört
med 2007. Akutmottagningen vid Stockholmsgeriatriken har stängts i december
2007.
Psykiatri
Antalet vårdtillfällen inom den psykiatriska vården har ökat med 4,7 procent
jämfört med 2007 vilket motsvarar 1 220 vårdtillfällen. Antalet vårddagar har
5

Detta stycke om husläkare rör enkom Vårdval Stockholm dvs. ej vård inom TioHundranämnden.
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minskat inom SLL samtidigt som antalet individer som vårdats i slutenvård ökat
med 3,3 procent, vilket medfört kortare medelvårdtid. En vårdavdelning med 12
platser för rättspsykiatri har öppnat i maj, vilket inneburit att vårdplatser för
vuxenpsykiatrisk vård frigjorts.
Antalet läkarbesök inom den psykiatriska vården är 4,1 procent fler, 13 830
jämfört med föregående år. Ökning finns inom såväl allmänpsykiatri, barn – och
ungdomspsykiatri som inom beroendevård.

Beställare av vård
Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN)
Mkr

Utfall
2008

Utfall
2007

Förändr
i%

Budget
2008

39 384
1 392
40 776

36 777
1 344
38 121

7,1
3,5
7,0

39 208
1 230
40 438

-200
-34 997
-5 511
-40 707
-5
155
219

-202
-32 356
-5 580
-38 138
-5
109
88

-1,0
8,2
-1,2
6,7
2,9
42,7

-216
-34 753
-5 544
-40 513
-3
78
0

294

296

Verksamhetens intäkter
Landstingsbidrag
Övriga intäkter
Summa verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Personalkostnader1)
Köpt hälso- och sjukvård
Övriga kostnader
Summa verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Finansnetto
Resultat
Antal årsarbetare

291

Hälso- och sjukvårdsnämnden, HSN, ska, inom ramen för en budget på cirka 41
miljarder kronor, ansvara för att det finns ett utbud av hälso- och sjukvård som
svarar mot befolkningens behov. HSN ska vidare upphandla och träffa avtal med
sjukvårdsproducenter, ansvara för patientval och andra ersättningssystem samt
godkänna de vårdgivare som patienterna kan välja.
Fokus under året har varit en förbättrad tillgänglighet för invånarna, införandet av
vårdval och balans i ekonomin. Detta har uppfyllts under året samtidigt som
befolkningens förtroende för hälso- och sjukvården har ökat.
Andelen invånare som har stort förtroende för sjukvården i Stockholms län har
förbättrats kontinuerligt under de senaste fyra åren. 2008 angav 66 procent att de
hade ett mycket/ganska stort förtroende för sjukvården jämfört med 63 procent
2007. Knappt 10 procent av befolkningen uppger att de har litet förtroende för
vården.
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81 procent av befolkningen anser att de har tillgång till den sjukvård som de
behöver. Det är en förbättring med 2 procentenheter jämfört med 2007. Även
andelen som är missnöjda med sjukvårdsutbudet har minskat.
Andelen av befolkningen som sökt vård de senaste 12 månaderna och anser att
väntetiden är rimlig har ökat från 71 procent 2007 till 82 procent 2008. Invånare
som skattade sin hälsa som god ansåg i högre grad att väntetiden var rimlig än de
som bedömde sin hälsa som dålig. Likaså var äldre i högre grad nöjda med
väntetiden än yngre.
2008 har präglats av införandet av vårdval inom stora delar av primärvården.
Vårdvalet har förbättrat valfriheten och ökat tillgängligheten för patienterna samt
inneburit en ökning av antalet vårdgivare.
Under året har tillgängligheten till den somatiska specialistsjukvården varit i fokus.
Samtidigt har en ny styrmodell med fleråriga avtal utarbetats för akutsjukhusen
och börjar tillämpas för kommande treårsperiod. Modellen ska stimulera till bättre
kapacitetsutnyttjande. Den innebär ett tydligare tillgänglighetsansvar och det
ekonomiska resultatet för sjukhusen kopplas i högre grad till vårdens kvalitet.
Vårdgarantin inom Stockholms län har sedan 2007 stärkts till att gälla enligt 0-530-90. Under året har tilläggsbeställningar gjorts inom de områden där svårigheter
funnits för att klara vårdgarantin (mottagningsbesök och behandling) både inom
ramen för HSN:s ordinarie budget och de extra 175 mkr som Landstingsfullmäktige tillförde under 2008.
Insatserna har inneburit att väntande med tider utöver vårdgarantin, till såväl
specialistmottagning som till behandling, minskat sedan föregående årsskifte.
Flertalet av de 170 uppdrag, både kvarstående från budget 2007 och nya uppdrag
2008, som ingick i slutlig budget 2008 har slutförts, övriga som löper över längre
tid befinner sig i en genomförandefas. Uppdragen avser förändringar inom samtliga vårdområden avseende bland annat, vårdval, ersättningssystem, upphandling
av verksamheter och åtgärder för förbättrad tillgänglighet och valfrihet.
HSN redovisar ett resultat på 219 mkr, vilket motsvarar 0,5 procent av omsättningen. Resultatet är 131 mkr högre än 2007 och 219 högre än budget. 2008 års
resultat innebär att det övergripande målet om ekonomi i balans har uppnåtts.
Budgetavvikelsen förklaras huvudsakligen av finansiella intäkter (77 mkr),
överskott för läkemedel i öppen vård (50 mkr), geriatrik (39 mkr) samt psykiatri
(25 mkr).
De tilläggsbeställningar som gjorts för att klara vårdgarantin har medfört kostnader
på 220,1 mkr och intäkter motsvarande 175 mkr.
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Kostnaderna för tillgänglighetsprojektet fördelar sig enligt nedan:
Vårdgivarkategorier
Akutsjukhusen
Större privata vårdgivare
Privata specialister
Närsjukvården
Summa

Mkr
-132,1
-70,5
-7,9
-9,6
-220,1

Norrtäljes gemensamma hälso-, sjukvård och omsorgsnämnd
Mkr

Utfall Utfall För2008 2007 ändr
i%

Budget
2008

Verksamhetens intäkter
Landstingsbidrag, SLL
Kommunbidrag, Norrtälje Kommun
Övriga intäkter
Summa verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Personalkostnader
Köpt hälso- och sjukvård och omsorg
Övriga kostnader
Summa verksamhetens kostnader
Finansnetto
Resultat

959
718
197
1 874

895 7,2
682 5,3
170 15,9
1 747 7,3

935
718
185
1 838

-28
-25 12,0
-1 635 -1 500 9,0
-253 -232 9,1
-1 916 -1 757 9,0
6
4 50,0
-36
-6

-32
-1 566
-244
-1 842
4
0

Från och med den 1 januari 2006 är Norrtäljes gemensamma hälso- sjukvård och
omsorgsnämnd, TioHundranämnden, beställare av hälso- och sjukvård samt
omsorg i Norrtälje. Huvudmännen Stockholms läns landsting och Norrtälje
kommun samverkar genom denna nämnd.
I TioHundranämndens verksamhetsplan för åren 2007-2010 anges mål och inriktning för de tre behovsgrupperna barn och unga, personer mitt i livet och äldre. I
februari 2008 antogs äldreplanen och i december 2008 antogs planen för barn och
unga samt personer mitt i livet.
Mer än hälften av den totala beställningen av vård och omsorg, eller 56 procent,
går till äldre personer över 65 år. Av Norrtäljes befolkning är en femtedel äldre.
Beställningar av vård och omsorg för personer mitt i livet uppgår till 36 procent
och för gruppen barn och unga till 6 procent.
Under 2008 genomfördes en första medborgarundersökning, ”TioHundrabarometern”, där 2 400 medborgare telefonintervjuades. På den sammanfattande frågan
uppgav 43 procent att de var nöjda med TioHundraorganisationen och 9 procent
angav att de var missnöjda. Under 2008 har TioHundranämnden också bland annat
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infört förenklad biståndsbedömning för personer över 75 år som är mantalsskrivna
i Norrtälje kommun.
Stockholms läns landstings budgeterade bidrag till TioHundranämnden uppgick
till 935 mkr för 2008. Dock tillkom cirka 24 mkr i tilläggsanslag för att täcka
underskott hänförligt till köp av somatisk specialistvård från andra sjukhus i länet
än Norrtälje Sjukhus, främst från Karolinska Universitetssjukhuset och Danderyds
Sjukhus AB.
TioHundranämndens resultat (efter tilläggsanslag) uppgick till -36 mkr, av vilket
-23 mkr ingår i resultatet för Stockholms läns landsting. Fördelningen av
TioHundranämndens resultat mellan Stockholms läns landsting och Norrtälje
Kommun beräknades i bokslutet för 2008 utifrån resultatet för respektive huvudmans ansvarsområde, till skillnad mot tidigare år då en schablonmetod med en
resultatfördelning i förhållande till respektive huvudmans finansieringsandel
använts.
För att öka valfriheten för den enskilde, ska antalet aktörer som utför vård och
omsorg öka jämfört med dagens situation. Två nya äldreboenden står inför
byggstart och driften av dessa kommer att upphandlas under 2009. En kundvalsmodell för hemtjänst och hemsjukvård ska införas under 2009. Likaså ska principer och en modell för vårdval i Norrtälje presenteras under året. Under våren
2009 lanseras telefonnumret 10 100 där ett antal vård- och omsorgstjänster
kommer att finnas tillgängliga. Syftet är att förbättra samordningen och
tillgängligheten till råd och stöd som ska skapa trygghet för invånarna.
Under 2008 har TioHundranämnden vidtagit ett flertal åtgärder för att förbättra
det ekonomiska läget. Detta besparings- och effektiviseringsarbete fortsätter
under 2009.
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Utförare av vård
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO)
Mkr

Utfall
2008

Utfall
2007

Förändr
i%

Budget
2008

Såld hälso- och sjukvård
-Såld hälso- och sjukvård, SLL
Övriga intäkter
Summa verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

7 576
7 392
1 675
9 251

7 805
7 613
1 533
9 338

-2,9
-2,9
9,3
-0,9

7 573
7 412
1 470
9 043

Personalkostnader
Övriga kostnader
Summa verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Finansnetto
Resultat

-6 323
-2 828
-9 151
-56
4
48

-6 294
-2 946
-9 240
-54
6
50

0,5
-4,0
-1,0
4,4
-34,9

-6 378
-2 572
-8 949
-64
5
35

Antal årsarbetare

11 621

12 301

-5,5

11 990

Verksamhetens intäkter

Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, ansvarar för produktion av landstingsägd primärvård, vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, BUP, beroendevård, ASIH, handikapp- och habiliteringsverksamhet samt geriatrik. I
uppdraget ingår även att bedriva verksamhet såsom Stockholms centrum för
ätstörningar, hjälpmedelscentral, tolkcentral, syncentral, försörjningsverksamhet,
LINK samt forskningsenhet för psykiatri och geriatrik. Totalt har SLSO 117
resultatenheter.
SLSO har påverkats av politiska beslut om Vårdval Stockholm samt om ökad
mångfald. Ledningen har initierat betydande anpassningar av verksamheterna,
främst inom primärvården. Samtidigt har det centrala verksamhetsstödet successivt
anpassats. Fem vårdcentraler har övergått i privat regi genom avknoppning, en
vårdcentral har övergått till privat vårdgivare efter upphandling och uppdragen för
fyra närakuter har upphört. På Järvafältet har BVC/MVC samlokaliserat sina
enheter. Nästan alla vuxenpsykiatriska klinker har ändrat sina strukturer för att
effektivare utföra sitt uppdrag och möta patienternas behov. I juni har ASIH
Nordväst öppnat en avdelning med 12 vårdplatser för specialiserad palliativ vård. I
augusti har Stockholmsgeriatriken öppnat en avdelning med plats för 6 geriatriska
patienter med MRSA, uppdraget är länsövergripande. Beroendecentrums narkomanvårdsavdelning har flyttat från Danderyds sjukhus till S:t Görans sjukhus och
behandlingshemmet Lövstalund har lagts ned.
Telefontillgängligheten inom primärvård och psykiatri har ökat markant. 85 procent av patienterna i primärvård erbjuds en tid inom vårdgarantin och andelen
väntande inom vuxenpsykiatrin har under hösten minskat till 15-20 procent. Inom
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beroendevården har 98 procent av patienterna erhållit en tid inom 4 veckor, inom
BUP 78 procent. Kraven på ökad tillgänglighet (max 6 timmar) inom geriatrisk
vård för akuta inläggningar från hemmet och akuten har uppfyllts under året.
Läkarbesöken på primärvårdens husläkarmottagningar, jourmottagningar samt
närakuter är drygt 11 procent fler än i fjol. Sjuksköterskebesöken på husläkarmottagningarna har ökat men i något mindre omfattning. Vid årsskiftet 2007/2008
stängdes akutmottagningen och öppenvårdsrehabiliteringen vid Stockholmsgeriatriken. Detta är den främsta anledningen till den minskning som ses inom
geriatriska öppenvårdsbesök jämfört med föregående år. Antalet geriatriska vårdtillfällen är något färre. Psykiatrins besök totalt har ökat jämfört med föregående
år, störst procentuell ökning har beroendevården, följt av BUP, och vuxenpsykiatrin. Antalet vårdtillfällen inom vuxenpsykiatrin och beroendevården har
ökat. BUP slutenvård mäts i antalet vårddygn, vilka minskat marginellt. Externt
köpt vård för både vuxenpsykiatri och BUP har ökat markant under 2007-2008
jämfört med tidigare år. Produktiviteten har, sett över perioden 2008/2007, sammantaget ökat med 3,2 procent (producerat antal poäng/justerad totalkostnad).
SLSO redovisar ett resultat som är 2 mkr lägre än 2007 men 13 mkr högre än
budget. Resultatet har belastats med reserveringar, främst för tomställda lokaler,
och ersättningsreduktioner för produktion över fastställt tak. Beräknas ett pro
forma bokslut för 2007, där hänsyn tas till de olika organisatoriska förändringarna
mellan åren, så har såväl verksamhetens intäkter som verksamhetens kostnader
ökat jämfört med 2007. Större delen av ökningen beror på pris– och löneökningar
men en mindre del förklaras också av ökad produktionen. Såväl intäkter som kostnader är högre än budget, avvikelsen påverkas av omställningsåtgärder och ej
budgeterade projekt. De kostnadsslag som främst överstiger budget är externt köpt
hälso- och sjukvård, huvudsakligen rättspsykiatri och behandlingshem inom
psykiatrin, samt inhyrd personal.
Antalet årsarbetare har minskat och understiger vid utgången av 2008 budgeterat
antal med 369. Såväl förändringen jämfört med 2007 som avvikelsen mot budget
förklaras främst av ovannämnda verksamhetsförändringar och på omställningsåtgärder. Sjukfrånvaron har minskat med 1,9 dagar till genomsnittligt 19,9 sjukdagar per anställd.
År 2009 kommer 2 vårdcentraler att privatiseras, därutöver har HSN upphandlat
teckentolksverksamheten, 2 geriatriska kliniker samt viss öppenvårdsverksamhet
inom vuxenpsykiatrin och barn- och ungdomspsykiatrin. SLSO kommer att fortsätta arbeta aktivt med att anpassa verksamhetsstödet efter verksamhetsförändringarna. Målsättningen är att samtliga resultatenheter ska ha en ekonomi i balans
2009.
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Karolinska Universitetssjukhuset (Karolinska)
Mkr

Utfall
2008

Utfall
2007

Förändr
i%

Budget
2008

Såld hälso- och sjukvård
-Såld hälso- och sjukvård, SLL
Övriga intäkter
Summa verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

10 014
9 421
2 473
12 487

8 545
7 899
2 898
11 443

17,2
19,3
-14,7
9,1

9 906
9 126
2 304
12 210

Personalkostnader
Övriga kostnader
Summa verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Finansnetto
Resultat

-7 703
-4 691
-12 394
-325
-18
-251

-7 310
-4 153
-11 463
-321
-17
-358

5,4
13,0
8,1
1,3
7,4

-7 570
-4 282
-11 852
-317
-41
0

15 310

14 897

2,8

15 015

Verksamhetens intäkter

Antal årsarbetare

Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska, är ett av Europas största sjukhus.
Huvuduppdraget är att ansvara för landstingets riks- och regionsjukvård. Uppdraget omfattar specialiserad och högspecialiserad sjukvård samt forskning och
utbildning.
Karolinska hade under 2008 i genomsnitt cirka 1 500 disponibla vårdplatser varav
cirka 1 300 var inom somatisk specialistvård. Under året har antalet vårdplatser
ökat bland annat som en följd av barnsjukvårdsutredningen, vilket inneburit en
ökad produktion. Karolinska har köpt tre linjäracceleratorer som ökat kapaciteten
vilket inneburit minskade väntetider för strålbehandling. HIV-vården vid
Venhälsan överfördes i början av 2008 till Södersjukhuset.
Karolinska har under 2008 sammanfört Onkologi- och Thoraxdivisionen till en
division. LIV-staben har upphört och dess verksamhet har lagts ut på befintlig
struktur. IT, Röntgen och MTA har överförts till Huvuddivisionen. Vidare har en
ny enhet bildats, Strategisk verksamhetsutveckling, som bland annat driver
införandet av ett flödesorienterat arbetssätt. Verksamheten vid Karolinska består
således av sju vårddivisioner.
Ett av Karolinskas mål är att öka profileringen av Solna respektive Huddinge,
vilket innebär att hela verksamheter placeras på den ena eller den andra enheten.
Det har skett inom Hud- och Infektionskliniken. På grund av lokalproblem har
olika verksamhetsdelar profilerats istället för hela verksamheter inom andra
verksamhetsområden. Karolinska har arbetat med att förbättra patientflödena i de
akuta processerna. Ett nytt arbetssätt för sjukhusets 16 akutmottagningar har tagit
fram i syfte att korta väntetider och förbättra arbetsmiljön. Arbetssätten har
testats och resultaten är positiva.
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Karolinska har under 2008 haft i uppdrag att effektivisera verksamheten och
minska kostnaderna med 200 mkr. Den genomförda reduktionen motsvarade 178
mkr. Ledningen har initierat och fokuserat på åtgärder och handlingsplaner för att
komma till rätta med det höga kostnadsläget, ett arbete som fortsätter under 2009.
Årets totala produktion har uppgått till drygt 109 000 vårdtillfällen och knappt
1 610 000 besök, vilket innebär att produktionen har ökat med 4,9 procent avseende akut slutenvård och med 3,4 procent avseende planerad slutenvård. Minskningen inom akut öppenvård har uppgått till 1,7 procent jämfört med 2007 samt en
ökning av planerad öppenvård med 3,8 procent.
Produktiviteten,6 producerat antal poäng/justerad totalkostnad, under perioden
2008/2007, har minskat med 2,8 procent. Minskningen förklaras av ett generellt
högt kostnadsläge under 2008.
Karolinskas resultat var 107 mkr högre än 2007 och 250,5 mkr lägre än budget.
Såväl förändringen som budgetavvikelsen förklaras främst av produktion över
avtal samt ett för högt kostnadsläge. Karolinska har även gjort en avsättning
motsvarande 40 mkr för omställningsmedel.
Såväl intäkter som kostnader har ökat jämfört med 2007 och är högre än budget.
Förändringen och avvikelsen mot budgeten avseende intäkter beror på ökad produktion, vårdgaranti- och tilläggsavtal samt en ökad försäljning av sjukvårdstjänster och övriga tjänster. Kostnadsavvikelserna beror delvis på en ökad produktion, vilket medfört ökade kostnader motsvarande knapp 170 mkr. Andra förklaringar är fler vårdplatser och ökad personalvolym, fortsatt nyttjande av S:t Göran
som underleverantör för thoraxoperationer, köpt strålbehandling samt eftervård vid
Stockholms sjukhem. Vidare har Karolinska haft ökade kostnader för hyres-, IToch konsultkostnader samt inte uppnått full effekt av rationaliseringar.
De kostnader som främst överstiger budget är personal, köpta sjukvårdstjänster
samt IT- och konsultkostnader.
Antalet årsarbetare har ökat och överstiger vid utgången av 2008 budgeterat antal
med 295. Såväl förändringen som avvikelsen mot budget förklaras delvis av
förändringar i vårdavtalet. Jämfört med 2007 har antalet årsarbetare främst ökat
avseende sjuksköterskor, 190 och läkare, 70. Under 2008 har sjukfrånvaron
minskat med 2 dagar till genomsnittligt 18,2 sjukdagar per anställd.
År 2009 fortsätter Karolinska att arbeta aktivt med ett omfattande besparingsprogram med syfte att sänka kostnaderna till en nivå som skapar ekonomi i balans.
Minskningen fokuserar på personalkostnader och motsvarar drygt 170 mkr 2009,
vilket ger en helårseffekt på cirka 450 mkr. Under 2008 har Karolinska utvecklat
6

Karolinska har gjort vissa justeringar av produktionsvärdena för 2008 i förhållande till de produktionsvolymer som LSF anvisar. Med LSF
värden skulle Karolinskas produktivitet blivit -1,7 procent.
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ett flödesorienterat arbetssätt för att förbättra patientflödena i de akuta processerna.
Arbetet fortsätter under 2009 och inriktas inledningsvis på de akuta patientflödena
på röntgen i Solna och Huddinge.

Södersjukhuset AB (SÖS)
Mkr

Utfall
2008

Utfall
2007

Förändr
i%

Budget
2008

Såld hälso- och sjukvård
-Såld hälso- och sjukvård, SLL
Övriga intäkter
Summa verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

2 744
2 713
396
3 140

2 458
2 401
402
2 860

11,6
13,0
-1,4
9,8

2 682
2 622
365
3 048

Personalkostnader
Övriga kostnader
Summa verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Finansnetto
Resultat

-2 012
-1 034
-3 046
-89
-1
4

-1 873
-931
-2 804
-82
-2
-27

7,4
11,1
8,6
8,5
-13,0

-1 975
-968
-2 943
-93
-11
0

4 006

3 898

2,8

3 990

Verksamhetens intäkter

Antal årsarbetare

Södersjukhuset, SÖS, är ett av landstingets akutsjukhus vars huvuduppdrag är att
ge specialiserad akut och planerad vård med särskilt ansvar för akut omhändertagande och prehospital vård och med tonvikt på de stora folksjukdomarna såsom
diabetes, hjärt-/kärlsjukdomar och höftfrakturer. Kärlkirurgi är en särskild nisch
liksom regionuppdraget för handkirurgi. Sjukhuset har Nordens största akutmottagning, vilket präglar hela verksamheten. I uppdraget ingår även att bedriva
omfattande klinisk forskning med tonvikt på folksjukdomar samt utbilda blivande
sjuksköterskor, läkare, sjukgymnaster och andra vårdstudenter för sin kommande
yrkesroll.
Under året har Venhälsan övergått i SÖS regi den 1 januari samt Kristallen, slutenvård för små barn med funktionshinder, den 1 april. Efter upphandling har Helikopterverksamheten vid sjukhuset övergått i annan regi den 5 december. Sjuksköterskekonflikten har påverkat SÖS under april och maj genom ett produktionsbortfall av planerad slutenvård inom ortopedi, kirurgi och handkirurgi.
Genomförd patientenkät inom öppenvården har visat på förbättringar inom fem av
sex områden, 94 procent av patienterna kan helt eller delvis rekommendera sjukhuset till andra.
Som ett led i arbetet att förbättra tillgängligheten och minska väntetiderna utöver
vårdgarantin har tilläggsbeställningar lagts på SÖS under senare delen av 2008,
dessa har till största delen effektuerats. Antalet väntande över garanterad tid har
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minskat med 38 procent jämfört 2007. Ett sjukhusövergripande patientsäkerhetsråd
har skapats för att identifiera risker som är gemensamma för många verksamhetsområden och även vara sjukhusledningens rådgivande organ i patientsäkerhetsfrågor. Akutverksamheten har infört en standardiserad handläggning, ADAPT,
vilket har ökat patientsäkerheten och säkerställer ett förbättrat akut patientflöde.
Ledningen har infört en belöningsmodell för medarbetarna som stimulans för att
utveckla förbättrade metoder och arbetssätt.
Årets totala produktion har uppgått till cirka 54 000 vårdtillfällen och 476 500
besök, vilket innebär att produktionen har ökat med 3 procent avseende både akut
och planerad slutenvård jämfört föregående år. Ökningen inom akut öppenvård
uppgår till 14 procent jämfört med 2007 samt en ökning av planerad öppenvård
med 12 procent.
Produktiviteten har, sett över perioden 2008/2007, ökat med 3,1 procent (producerat antal poäng/justerad totalkostnad).
SÖS har redovisat ett resultat som är 31 mkr högre än 2007 och nära 4 mkr högre
än budget. Förändringen jämfört med 2007 hänförs till produktionsvolym, men
även till en förbättrad prisnivå i vårdavtalet. Budgetavvikelsen förklaras huvudsakligen av den ökade volymen samt av beslut från HSN som har tillkommit under
året och som påverkat omsättningen då dessa inte var kända när budget
fastställdes. Resultatet belastas med ersättningsreduktioner för produktion utöver
avtal med 45 mkr.
Såväl verksamhetens intäkter som verksamhetens kostnader har ökat jämfört med
2007 och är högre än budget, främsta förklaringen är den ökande tillströmningen
av patienter. De kostnadsslag som främst överstiger budget är personalkostnader,
verksamhetsanknutna tjänster såsom laboratorietjänster, material och lokalkostnader. Belöningsmodellen har inneburit en avsättning till medarbetarna på 15 mkr.
Antalet årsarbetare har ökat jämfört med 2007 och överstiger vid utgången av
2008 budgeterat antal med 16. Såväl förändring jämfört med 2007 som avvikelsen
mot budget förklaras främst av ökat uppdrag inom barnsjukvård, förstärkningar
inom övrig verksamhet samt verksamhetsförändringar enligt ovan. Under 2008 har
sjukfrånvaron minskat med 1,1 dagar till genomsnittligt 17,9 sjukdagar per
anställd.
År 2009 kommer den nya avtalsmodellen att ge möjligheter för SÖS att styra om
sin produktion för att maximera tillgängligheten inom givna resurser. Patientflödet
ska förbättras genom samverkan och nya arbetssätt, samtidigt som arbetet med
patientsäkerhet och kvalitetsutveckling ytterligare intensifieras. Genomförd upphandling av röntgen har medfört att SÖS verksamhet vid Nacka, Haninge och
Nynäshamn övergår i annan regi 2009.
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Danderyds sjukhus AB (DSAB)
Mkr

Utfall
2008

Utfall
2007

Förändr
i%

Budget
2008

Såld hälso- och sjukvård
-Såld hälso- och sjukvård, SLL
Övriga intäkter
Summa verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

2 224
2 133
261
2 484

1 980
1 923
303
2 283

12
11
-14
9

2 212
2 121
224
2 435

Personalkostnader
Övriga kostnader
Summa verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Finansnetto
Resultat

-1 557
-847
-2 404
-49
-2
29

-1 497
-804
-2 301
-43
-3
-65

4
5
4
14
-40

-1 529
-849
-2 377
-50
-8
0

3 151

3 168

-0,5

3 180

Verksamhetens intäkter

Antal årsarbetare

Danderyds Sjukhus AB, DSAB, är ett akutsjukhus och den akuta andelen utgör
cirka 85 procent av produktionsvolymen. Sjukhuset är knutet till Karolinska
Institutet och bedriver forskning och utbildning med nära anknytning till sjukvården. DSAB har en huvudsaklig inriktning på internmedicin, kardiologi,
allmänkirurgi, ortopedi, obstetrik och gynekologi. Sjukhuset har därutöver bland
annat Stockholms enda och Sveriges största rehabiliteringsmedicinska universitetsklinik och en av Sveriges största talkliniker.
I samband med att en ny VD tillträdde i februari 2008 startade ett aktivt arbete
med att tydliggöra målstyrningen. Under året har nya mål, fokuserad verksamhetsplan och tillhörande aktiviteter framtagits. De mål som har fastställts och följs
upp är att DSAB ska vara ett köfritt och topprankat sjukhus. Utöver detta har under
2008 fokus varit på kontroll över kostnadsutvecklingen samt ekonomi i balans.
Årets totala produktion har uppgått till cirka 39 500 vårdtillfällen och 332 000
besök, vilket innebär att produktionen har ökat med 4,8 procent avseende akut
slutenvård och med 1,7 procent avseende planerad slutenvård jämfört föregående
år. Ökningen inom akut öppenvård har uppgått till 6,1 procent och till 2,6 procent
avseende planerad öppenvård.
Produktiviteten har, sett över perioden 2008/2007, ökat med 3,3 procent (producerat antal poäng/justerad totalkostnad).
DSAB:s redovisade resultat är 94 mkr högre än 2007 och 29 mkr högre än budget.
Den positiva budgetavvikelsen förklaras huvudsakligen av en högre produktion till
låg marginalkostnad, processeffektiviseringar och genomförda vardagsrationaliseringar samt tydligare ledning, styrning och uppföljning. Förändringen mot 2007
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beror på redan nämnda orsaker men också på ett ändrat resultatkrav från -30 mkr i
budget för 2007 till ett nollresultat i budget för 2008 samt resultatet av årets
vårdavtal med beställaren.
Såväl verksamhetens intäkter som verksamhetens kostnader har ökat jämfört med
2007 och är högre än budget. Förändringen jämfört med 2007 och avvikelsen mot
budget är främst hänförligt till ökade produktionsvolymer men även till pris- och
löneökningar. Det kostnadsslag som främst överstiger budget är personalkostnaderna med en budgetavvikelse på 28 mkr. Dessutom belastas resultatet av en
nedskrivning av förråd med cirka 18 mkr.
Antalet årsarbetare har minskat något jämfört med 2007 och understiger vid utgången av 2008 även budgeterat antal. Under 2008 har sjukfrånvaron minskat med
1,3 dagar till genomsnittligt 16,6 sjukdagar per anställd.
Sjukhusledningen arbetar aktivt med att genomföra målen med det nya treårsavtalet som gäller från och med 2009. Huvudfokus är tillgänglighet, givna kvalitetsindikatorer och produktionsstyrning. Under 2009 kommer Akutkliniken och Bildoch Funktionsmedicin att fungera som två kliniker inom ett och samma verksamhetsområde med en gemensam verksamhetschef. Detta planeras ge goda möjligheter till processförbättringar inom sjukhuset.
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TioHundra AB
SLLs andel av TioHundra AB (50%)
Utfall
Utfall
Förändr
2008
2007
i%

Mkr

Budget
2008

TioHundra AB totalt
Utfall
Utfall
Budget
2008
2007
2008

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

275
270
391
666

256
259
370
627

7
5
5
6

267
261
383
650

550
541
781
1331

512
517
741
1253

534
521
766
1300

Personalkostnader
Övriga kostnader
Summa verksamhetens kostnader

-535
-125
-661

-499
-132
-631

7
-5
5

-521
-126
-647

-1070
-251
-1321

-997
-265
-1262

-1041
-253
-1294

-8
4
1

-6
3
-7

27
9

-7
4
0

-16
7
1

-13
7
-15

-13
8
0

1158

1 181

-1,9

1 180

2 316

2 361

2 360

Avskrivningar
Finansnetto
Resultat
Antal årsarbetare

Från och med den 1 januari 2006 bedrivs den landstingsägda hälso- och sjukvården samt den kommunalägda omsorgsverksamheten med mera i Norrtälje av
ett tillsammans med Norrtälje kommun bildat hälftenägt bolag under namnet
TioHundra AB. Bolaget ägs av Stockholms läns landsting och Norrtälje Kommun
via ett Kommunalförbund, där de två huvudmännen är enda medlemmar. Det
övergripande målet med samarbetet mellan landsting och kommun är att tillsammans och med patienternas behov i fokus skapa mer effektiva vårdkedjor
inom hälso- och sjukvård och omsorg i Norrtälje.
Beställare av huvuddelen av hälso- och sjukvården samt omsorgen i Norrtälje är
Norrtäljes gemensamma hälso-, sjukvård och omsorgsnämnd. Stockholms läns
landsting och Norrtälje kommun samverkar genom denna nämnd.
TioHundra AB ingår med 50 procent i Stockholms läns landsting, vilket motsvarar
landstingets ägarandel.
Under 2008 har fokus särskilt varit på att utveckla följande områden:
• Sammanhållen vård och omsorg för äldre
• Nytt internt styrsystem och anpassad ledningsfunktion för sjukvården inom
bolaget
• Säker läkemedelshantering.
Därutöver har bolaget skapat verksamhetsområden som integrerar huvudmännens
respektive verksamheter bland annat inom psykiatri, barn- och ungdoms-, samt
äldrevård.
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Bolaget har uppnått väsentligt förbättrade resultat i de så kallade öppna jämförelser
som gjorts under året avseende såväl sjukvården som äldreomsorgen.
Årets totala produktion uppgick till cirka 6 900 vårdtillfällen och cirka 260 000
besök. Antal vårdtillfällen ökade därmed med 1,3 procent medan antal besök
ökade med 10,6 procent jämfört med 2007.
Bolagets redovisade resultat är 16 mkr högre än 2007 och 1 mkr högre än budget.
Förändringen jämfört med 2007 beror främst på högre volymer och tyngre vård
avseende geriatrik, LSS och hemtjänst. Detta resultat har uppnåtts inom ramen för
den förlikning mellan bolaget och nämnden som ägarna fastställt innebärande försämrade avtalsvillkor motsvarande ca 15 mkr i förhållande till bolagets anspråk.
Såväl verksamhetens intäkter som verksamhetens kostnader har ökat jämfört med
2007 och är högre än budget. Förändring jämfört med 2007 och avvikelsen mot
budget är främst hänförligt till ökade produktionsvolymer men även till pris- och
löneökningar. Det kostnadsslag som främst överstiger budget är bemanningskostnaderna med en budgetavvikelse på 41 mkr. Av denna avvikelse står personalkostnader för 29 mkr och kostnader för inhyrd personal för 12 mkr. Avvikelsen
förklaras främst av högre volymer. Mycket av dessa högre volymer har producerats via övertidsersättning, inhyrd personal och timvikarier. Dessa merkostnader
syns inte i redovisningen av antalet årsarbetare. Dessutom har medarbetare som
tillhör Kommunalarbetareförbundet, vilka utgör drygt hälften av alla anställda,
fått sin löneökning redan i januari 2008 jämfört med april 2007.
Antalet årsarbetare har minskat med knappt två procent jämfört med såväl 2007
som budget. Däremot har antalet timanställda ökat med 14 procent (173 stycken).
Under 2008 har sjukfrånvaron minskat med 5 dagar till genomsnittligt 22
sjukdagar per anställd.
Bolaget fortsätter under 2009 med förbättringsarbete för att nå de förbättrade vårdkedjor och samordningseffekter som utgör grundtanken bakom hela ”TioHundraprojektet”.
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Sjukvården Salem Nykvarn Södertälje (SNS)
Mkr

Utfall
2008

Utfall
2007

Förändr
i%

Budget
2008

977
976
113
1 091

982
963
92
1 075

-0,5
1,3
22,7
1,5

978
959
102
1 079

-791
-301
-1 091
-18
1
-18

-773
-314
-1 086
-14
0
-25

2,3
-4,1
0,5
25,8
84,1

-799
-260
-1 059
-19
-2
0

1 478

1 592

-7,2

1 590

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

Sjukvården Salem Nykvarn Södertälje, SNS, är en gemensam organisation för
Södertälje sjukhus, med verksamhet inom somatisk specialistvård, geriatrik
inklusive ASIH, psykiatri och medicinsk service samt landstingsdriven primärvård
i närområdet.
Inom primärvården har en successiv anpassning till effekterna av Vårdval
Stockholm skett. Det ekonomiska läget inom primärvården har varit ansträngt och
förvärrats av bristen på allmänläkare. Under året har en satsning på förbättrad
patientsäkerhet fördjupats med bland annat förbättrad kommunikation och information till patienter och minskning av vårdrelaterade infektioner. Systematisk
avvikelserapportering har varit ett viktigt verktyg i detta arbete.
Ledningen har på grund av det ansträngda ekonomiska läget initierat ett flertal
förändringar. Bland annat har Tumba vårdcentral flyttats till sjukhuset, geriatriska
kliniken har minskat sex vårdplatser och inom somatisk specialistvård har ett antal
vårdplatser omstrukturerats då en vårdavdelning stängdes per 1 september.
SNS har minskat antalet geriatriska vårdplatser från första april med anledning av
ett minskat uppdrag från beställarna för basgeriatrik. Idag bedrivs basgeriatrik på
totalt 48 vårdplatser istället för 54 vårdplatser. Vidare har uppdraget med geriatriska läkarinsatser i Södertälje kommuns särskilda boenden upphört från 1 maj
2008 efter att kommunen har valt en annan leverantör. För Nykvarn och Salem
kvarstår uppdraget. Från och med 1 juni 2008 har Karolinskas redovisningssektion även hand om samtliga redovisningsfrågor för SNS. Tumba gynekologiska mottagning har flyttat in verksamheten till sjukhuset från den 1 juni, detta
som ett led i att samutnyttja lokaler och personal.
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Huvudmålet om ekonomi i balans är inte uppnått. Väntetiden på akutmottagning
uppfyller väl uppsatt mål för tillgänglighet, medan väntetid på besök på ortopedisk
mottagning inte uppfyller målet. SNS har god uppfyllelse för samtliga uppsatta
mål om kvalitet.
Årets totala produktion har uppgått till 13 132 vårdtillfällen och 493 202 besök.
Inom somatisk specialistvård har produktionen ökat med 6,3 procent för slutenvård
och med 7,4 procent för antal besök. Inom geriatriken har antal besök och vårdtillfällen ökat med 8,6 procent respektive 9,5 procent. Psykiatrisk öppenvård
justerat för telefonbesök har ökat med 25,1 procent och slutenvård ökar med 4,0
procent. Primärvärden ökar med 4,9 procent, men når inte upp till avtalad nivå.
Produktiviteten har, sett över perioden 2008/2007, ökat med 3,4 procent inom
somatisk specialistvård, geriatrik och psykiatri.
SNS redovisade resultat är 7,6 mkr högre än 2007 och 17,8 mkr lägre än budget.
Förändringen jämfört med 2007 förklaras huvudsakligen av högre intäkter.
Avvikelsen mot budget har sin grund i högre kostnader än budgeterat.
Såväl verksamhetens intäkter som verksamhetens kostnader har ökat jämfört med
2007 och är högre än budget. Förändring jämfört med 2007 och avvikelsen mot
budget är främst hänförligt den höga produktionen inom somatisk specialistvård,
omställningsåtgärder samt problematiken inom primärvården.
Antalet årsarbetare har minskat jämfört med 2007 och understiger vid utgången av
2008 budgeterat antal med 112. Förändringen förklaras främst av omställningsarbete som har pågått under året samt svårigheter att rekrytera läkare och sjuksköterskor med specialistkompetens. Under 2008 har sjukfrånvaron minskat med
0,2 dagar till genomsnittligt 18,0 sjukdagar per anställd.
Under 2009 kommer primärvård och psykiatri att övergå till SLSO:s regi.
Södertälje sjukhus inkluderat geriatrik kommer att bilda aktiebolag per den 1 april.
SNS kommer att fortsätta arbeta aktivt med att gå från funktionsledning till
processledning. I enlighet med antagen budget i landstingsfullmäktige kommer
akutmottagningen att byggas om och moderniseras.
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S:t Eriks Ögonsjukhus AB (S:t Erik)
Mkr

Utfall
2008

Utfall
2007

Förändr
i%

Budget
2008

Såld hälso- och sjukvård
-Såld hälso- och sjukvård, SLL
Övriga intäkter
Summa verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

302
282
62
363

278
262
68
347

8,5
8,0
-10,0
4,9

330
311
61
392

Personalkostnader
Övriga kostnader
Summa verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Finansnetto
Resultat

-200
-150
-350
-9
0
5

-202
-131
-333
-10
0
4

-1,1
14,7
5,1
-8,2
-160,0

-202
-179
-381
-9
-1
0

340

327

4,0

333

Verksamhetens intäkter

Antal årsarbetare

S:t Eriks Ögonsjukhus AB, S:t Erik, är ett universitetssjukhus vars patienter
kommer från hela Sverige och från utlandet. Huvuduppdraget är att bedriva
ögonsjukvård samt att bedriva forskning, utveckling och utbildning inom ögonsjukvården.
Under året har S:t Erik skapat en effektivare vårdavdelning genom en sammanslagning av en dagkirurgisk- och en slutenvårdavdelning, avdelningen har nu en
gemensam verksamhetschef. Sjukhuset har tagit fram en åtgärdsplan som bland
annat innebär att ta fram strategier för fritt vårdval avseende katarakter.
Årets totala produktion har uppgått till drygt 1 500 vårdtillfällen och knappt
186 000 besök, vilket innebär att produktionen har minskat med 4,0 procent
avseende akut slutenvård och ökat med 29,1 procent avseende planerad slutenvård
jämfört med föregående år. Ökningen inom akut öppenvård har uppgått till 9,0
procent jämfört med 2007 samt en ökning av planerad öppenvård med 5,3 procent.
Produktiviteten har, sett över perioden 2008/2007, ökat med 4,2 procent (producerat antal poäng/justerad totalkostnad). Det har skett genom en effektivare
organisation av vården, till exempel via kvällsmottagningar för barn, diabetiker
och patienter med makuladegeneration7.
S:t Eriks resultat är 0,8 mkr högre än 2007 och 4,5 mkr högre än budget. Såväl
förändringen jämfört med 2007 som budgetavvikelsen förklaras huvudsakligen av
ökade utomlänsintäkter.
7

Åldersrelaterad makuladegeneration (AMD) finns som två typer; den "torra"
(atrofiska) formen som yttrar sig som gula fällningar "drusen" i näthinnan.
Den allvarligare "våta" formen orsakas av onormal tillväxt av blodkärl, "kärlnybildning", i gula fläcken.

ÅRSREDOVISNING 2008
2009-02-23

Bilaga 1:2
48 (119)
LS 0811-1021

Såväl verksamhetens intäkter som verksamhetens kostnader har ökat jämfört med
2007 men är lägre än budget. Förändringen förklaras bland annat av att en ny
behandlingsmetod införts samt att personalvolymen ökat. Avvikelsen mot budget
beror främst på att en helårseffekt avseende ny behandlingsmetod för makuladegeneration inte uppnåtts.
Antalet årsarbetare har ökat jämfört med 2007 och överstiger vid utgången av
2008 budgeterat antal med 7. Sjukfrånvaron minskade med 5,0 dagar till genomsnittligt 14,0 sjukdagar per anställd.
Den största förändringen för S:t Erik 2009 är att Vårdval Stockholm införs avseende kataraktverksamhet och den kontinuerliga ögonbottenfotograferingen av
diabetiker inklusive laserbehandling.

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

Utfall
2008
129
127
-129
0
211

Utfall
2007
118
117
-117
1
190

Budget
2008
121
121
-121
0
200

Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, AISAB, bedriver ambulanssjukvård åt
landstinget och bemannar 15 akutambulanser, fem transportambulanser, en utomlänsambulans samt länets enda intensivvårdsambulans. AISAB ansvarar från 1 maj
även för transporter av avlidna.
Övertagandet och uppbyggnaden av verksamheten med transporter av avlidna har
fungerat väl. Vällingbystationen har samlokaliserats med brandstationen och
Söderstationen har byggts om samt omorganiserats. Bolaget har under året
kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierats.
AISAB har inlett diskussioner med Stockholms prehospitala centrum, SPC, och
hälso- och sjukvårdsnämnden om att bedriva forsknings- och utvecklingsarbete
inom ambulanssjukvården.
Samtliga akutambulanser är sedan februari bemannade med en vidareutbildad
sjuksköterska. Alla ambulanser utrustades under våren för att göra GPSnavigation möjlig
Årets totala produktion har uppgått till 55 135 ambulansuppdrag, vilket innebär att
produktionen har minskat med 2,9 procent jämfört med föregående år och 2,4
procent jämfört med budget. Under året har 2 006 transporter av avlidna utförts.
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Produktiviteten, antal uppdrag/justerad totalkostnad, har under perioden 20072008, minskat med 5,1 procent. AISAB styr inte över antalet uppdrag och
beredskapen är avtalsbestämd. Kostnaden är kvar även om antalet uppdrag
minskar, vilket leder till en lägre produktivitet.
AISAB:s resultat är 1,3 mkr lägre än 2007 och i nivå med budget. Förändringen
förklaras främst av högre personalkostnader i samband med uppbyggnad av
organisationen för transporter av avlidna.
Såväl intäkter som kostnader har ökat och är högre än budget. Förändringen och
avvikelsen mot budget beror på den nytillkomna verksamheten. De kostnader som
främst överstiger budget är personalkostnader.
Antalet årsarbetare har ökat jämfört med 2007 och överstiger vid utgången av
2008 budgeterat antal med 11. Såväl förändring som avvikelsen mot budget
förklaras främst av bemanning av ny verksamhet. Under 2008 har sjukfrånvaron
minskat med 0,2 dagar till i genomsnitt 15 sjukdagar per anställd.
År 2009 fortsätter AISAB att arbeta aktivt med införandet av den egenutvecklade
patientstyrningsmodellen med koncentration i första hand på geriatrik. Vidare
kommer bolaget att fortsätta utveckla och förankra ISO-systemen inom kvalitet,
miljö och arbetsmiljö.

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

Utfall
2008
88
36
-89
-1
12

Utfall
2007
89
39
-87
2
10

Budget
2008
96
32
-92
4
11

Stockholm Care AB är Stockholms läns landstings bolag för export av vård och
vårdtjänster. Bolagets huvudsakliga inriktning är att utnyttja ledig högspecialiserad
vårdkapacitet inom landstingets vårdenheter för vård av utländska patienter.
Bolaget är även ägare till och administratör av Tobiasregistret som är Sveriges
nationella benmärgsregister. Under 2008 har bolaget slutit ett avtal med en representant från Cypern avseende förmedling av patienter.
Bolagets redovisade resultat är 3 mkr lägre än 2007 och 5 mkr lägre än budget.
Såväl förändringen jämfört med 2007 som den negativa budgetavvikelsen
förklaras huvudsakligen av en lägre patienttillströmning, kostnader i samband med
avgående VD samt av kundförluster. Den lägre patienttillströmningen är också
anledningen till att verksamhetens intäkter har minskat, främst vid en jämförelse
med budget. Verksamhetens kostnader har ökat jämfört med föregående år och
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understiger visserligen budget men denna budgetavvikelse är lägre än den negativa
budgetavvikelsen avseende intäkterna.
Bolagets styrelse beslutade i juni 2008 om ett åtgärdsprogram som redan gett viss
effekt men som kommer att ha ökad betydelse för 2009.

Folktandvården Stockholms län AB (FTV)
Mkr

Utfall
2008

Utfall
2007

Förändr
i%

Budget
2008

659
606
24
1 288
538

617
597
26
1 239
522

6,8
1,5
-6,6
4,0
3,1

634
625
23
1 282
531

-834
-3
-381
-1 218
-48
5
27

-809
-6
-351
-1 165
-40
4
38

3,1
-49,1
8,6
4,5
22,0
26,4

-871
-3
-348
-1 222
-48
2
15

1 819

1 831

-0,7

1 850

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

Folktandvården Stockholms län AB, FTV, har en stor geografisk spridning och
finns på cirka 90 platser inom länet. FTV ska erbjuda ett komplett utbud av tjänster
inom allmän- och specialisttandvård. Antalet kunder/patienter i FTV uppgår till
cirka 750 000. Marknadsandelen för barntandvård uppgår till cirka 82 procent och
motsvarande siffra för vuxentandvård är drygt 20 procent.
Under året har FTV:s fokus varit kundens år. Åtgärder under året har syftat till att
öka antalet vuxenpatienter vilket även skett. Vidare har ett antal mottagningar för
allmäntandvård samlokaliserats. Under 2008 gjordes ett flertal intresseanmälningar
för avknoppning på Folktandvården. Ingen avknoppning skedde dock. Landstingsfullmäktige har därefter beslutat att Folktandvården ska se över vilka delar av
verksamheten, i en omfattning av 7 till 9 procent av 2008 års omsättning, som kan
säljas.
Årets totala produktion har uppgått till knappt 500 000 behandlingar, vilket innebär att produktionen har ökat med 0,3 procent avseende behandlade barn, med 1,4
procent avseende behandlade vuxna jämfört med föregående år. Antalet behandlade inom specialisttandvården har minskat med 0,7 procent.
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Produktiviteten, bokad tid/total arbetstid har, sett över perioden 2008/2007,
minskat med 0,6 procent. En förklaring till den minskade produktiviteten är att
mycket tid lagts på arbetet med att införa det nationella tandvårdstödet.
Resultatet var 11,1 mkr lägre än 2007 och 12,4 mkr högre än budget. Förändringen
jämfört med 2007 förklaras främst av högre informations- och PR-kostnader. Budgetavvikelsen förklaras huvudsakligen av lägre personalkostnader.
Såväl intäkter som kostnader har ökat jämfört med 2007 medan kostnaderna är
lägre och intäkterna högre än budget. Förändringen på intäktssidan beror delvis på
den prishöjning som FTV införde 2008 samt en volymökning. Avvikelsen mot
budget beror på lägre personalvolymer och kostnader i samband med satsningen på
att stärka varumärket samt IT-kostnader som uppkommit till följd av införandet av
tandvårdsstödet. Personalkostnaderna ligger under budget, vilket delvis förklaras
av samlokaliseringar av mottagningar för allmäntandvård.
Antalet årsarbetare har minskat och understiger vid utgången av 2008 budgeterat
antal med 31. Såväl förändringen som avvikelsen mot budget förklaras bland annat
av samlokaliseringar. Under 2008 har sjukfrånvaron minskat med 3,3 dagar till genomsnittligt 19,1 sjukdagar per anställd.
År 2009 fortsätter FTV arbetet med att attrahera och behålla vuxenpatienter. Den
största förändringen för bolaget kommer att bli försäljningen av allmäntandvårdsmottagningarna. Försäljningen ska motsvara 7 till 9 procent av omsättningen och
vara genomförd den 1 juni 2009.
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Trafik
Bokslut
2008

Trafik SLL

WÅAB antalet passagerare
FtjN antalet resor totalt
SL antalet påstigande

3 798 000
3 499 000
680 000 000

Bokslut Avvikelse
2007
08/07
%
3 761 000
1,0
3 522 000
-0,7
672 000 000
1,2

Budget Avvikelse
2008
08/BU
%
3 873 000
-1,9
3 607 000
-3,0
681 000 000
-0,1

Antal resande inom hela trafikverksamheten visar en ökning med 0,8 procent motsvarande 8 014 000 jämfört med 2007 men är -0,2 procent, det vill säga 1 183 000
färre resande än budgeterat. Den budgeterade ökningen jämfört med bokslut 2007
är 1,4 procent, 9 197 000 resande. För perioden noteras en ökning i hela SL-trafiken samt i skärgårdstrafiken jämfört med föregående år. För färdtjänsten är det totala antalet resor 23 000 färre jämfört med föregående års utfall.

AB Storstockholms Lokaltrafik (SL)
Utfall
2008

Utfall
2007

Förändr
%

Budget
2008

5 099
2 266
5 685
13 051
5 719
-545
-8 050
-2 147

4 476
2 211
5 346
12 034
5 383
-426
-7 534
-2 034

13,9
2,5
6,3
8,5
6,2
28,0
6,8
5,5

4 800
2 333
5 685
12 818
5 717
-526
-8 078
-2 121

Summa verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Finansnetto

-10 741
-1 371
-655

-9 993
-1 279
-440

7,5
7,2
48,7

-10 725
-1 425
-668

Resultat före disposition och skatt

284

321

Mkr
Verksamhetens intäkter
Biljettintäkter
Övriga intäkter
Tillskott
Summa verksamhetens intäkter
varav SLL internt
Personalkostnader
Köpt trafik
Övriga kostnader

Bokslutsdispositioner och skatt
Resultat
Antal årsarbetare

-1

-1

282
851

320
806

0
0
880

AB Storstockholms Lokaltrafik, SL, ansvarar för att skapa ett väl avvägt kollektivt
transportsystem och för 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.
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Arbetet med upphandling av ett nytt tunnelbaneavtal har slutförts och kontraktet
tilldelades MTR Corporation Ltd. SL Access har introducerats genom försäljning
av säsongsbiljetter via e-handel . Uppgörelsen med Stockholms stad avseende
mark- och fastighetsförvärv, kallad Plattform Stockholm, har trätt i kraft. Biljettpriserna har höjts från 1 mars 2008.
Tillförlitligheten i trafiken har förbättrats jämfört med föregående år men har inte
nått 2008 års mål med undantag för Roslagsbanan vilket framgår av tabellen
nedan.
Punktlighet
%
Tunnelbana
Pendeltåg
Roslagsbanan
Lidingöbanan
Tvärbanan
Nockebybanan
Saltsjöbanan
Busstrafik

Utfall
2008
94,1
87,7
96,0
95,6
95,8
98,4
93,6
91,0

Utfall
2007
92,7
84,5
92,9
95,2
95,2
98,6
94,1
91,2

Budget/Mål
2008
95,0
90,0
95,0
97,0
98,0
99,0
95,0
93,0

Antalet resenärer mätt i antal påstigande har uppgått till 680 miljoner, vilket är 1,1
procent högre än 2007 men 0,1 procent lägre än budget. Ökningen utgör 8 miljoner
fler påstigande och gäller samtliga trafikslag. Produktiviteten har ökat med 1,4
procent (sittplatskilometer) bland annat till följd av ökat utbud.
Kvaliteten på utförd verksamhet har förbättrats jämfört med 2007. Enligt SL:s
ombordundersökningar har kundnöjdheten ökat till 72 procent jämfört med 68
procent år 2007.
SL:s resultat är 37 mkr lägre än 2007 och 284 mkr högre än budget. Avvikelsen
mot budgeterat resultat förklaras huvudsakligen av högre biljettintäkter på 299 mkr
medan förändringen jämfört med 2007 främst beror på kostnader i samband med
förluster i intressebolaget Tågia med 28 mkr. Skattefinansieringsgraden uppgår till
51,4 procent jämfört med budget 52,8 procent och 53,1 procent föregående år.
Intäkterna har ökat jämfört med 2007 och är högre än budget. Förändringen beror
främst på 623 mkr för ökad biljettförsäljning samt 339 mkr för ökat tillskott.
Kostnaderna har ökat med 7,5 procent och är 0,2 procentenheter högre än den
budgeterade kostnadsutvecklingen på 7,3 procent. Förändringen beror på högre
kostnader för köpt trafik på 516 mkr. Därutöver har personal- samt fastighetskostnader ökat med cirka 100 mkr vardera. Avvikelsen mot budget beror främst på
ökade kostnader till SJ.
Antalet årsarbetare har ökat men understiger vid utgången av 2008 budgeterat
antal med 29 årsarbetare. Förändringen förklaras främst av att SL Kundtjänsts
verksamhet har utökats i samband med nattöppet samt introduktionen av SL
Access. Vidare är Trygghetscentralen bemannad med egen personal. Under 2008
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har sjukfrånvaron minskat något och uppgår till genomsnittligt 15 sjukdagar per
anställd.
År 2009 fortsätter SL att arbeta aktivt med att anpassa trafikutbudet till nya
bostads- och arbetsområden. Den fortsatta lanseringen av SL Access sker
successivt för att säkerställa god funktionalitet och säkerhet i systemet. Arbetet
med att utveckla SL-trafiken för att minska trängseln och antalet förseningar
fortsätter. En ny typ av inredningar i tunnelbanevagnarna kommer att testas under
2009. Genom ändrad inredning kan kapaciteten öka med cirka 13 procent. För
busstrafiken kommer arbetet med att minska trängseln samt anpassa kapaciteten
för att erbjuda alla resenärer sittplats vid hastigheter över 70 kilometer i timmen att
fortsätta.
Planeringen pågår för att utöka resurserna för tvärbanetrafiken. Spårväg City
kommer att genomföras som en koncession och intressenterna kommer att bjudas
in under 2009 för att lämna anbud. År 2009 kommer all verksamhet inom Färdtjänsten som inte är myndighetsutövning att överföras till SL. Målet är att förbättra
trafiken för funktionshindrade och effektivisera verksamheten. Den trafikplanerande verksamheten kommer att överföras till SL från Regionplane- och trafiknämnden. SL kommer att ansvara för utformningen av landstingets trafikpolitik
och den översiktliga trafikplaneringen.

Waxholms Ångfartygs AB (WÅAB)
Mkr

Utfall

Utfall

2008
2007
Intäkter
310
106
varav SLL internt
220
21
Kostnader
-303
-281
Resultat
7
-175
Antal årsarbetare
24
23
1) Budgeterat resultat efter ägartillskott/koncernbidrag är 0

1)

Budget
2008
305
218
-305
0
28

Waxholms Ångfartygs AB, WÅAB, svarar för den kollektiva sjötrafiken. Det
innebär trafikupphandling, planering och ledning av trafiken, taxe- och kortadministration samt trafikupplysning. Trafikarbetet utförs av privata entreprenörer
genom entreprenörs- samarbets- eller managementavtal. WÅAB svarar för underhållet för den egna flottan om 24 fartyg. Cirka 60 fartyg används i trafiken.
Stockholms Sjötrafik AB har övertagit driften av fartygen Waxholm 1, Skärgården
och Vindöga från Skärgårdsvind AB. Skärgårdsvind fick ekonomiska svårigheter
och kunde inte genomföra sitt uppdrag. Från 1 januari 2008 gäller nya regler för
fraktbidraget som bland annat innebär att frakter till livsmedelsbutiker prioriteras.
Den 1 mars höjdes priset på månadskortet från 700 till 790 kronor och priset på
övriga kort i motsvarande grad. Kontanttaxan höjdes i genomsnitt med cirka 3
procent. Ingen taxehöjning har skett i hamntrafiken.
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Tillförlitligheten i trafiken är god, tidhållningen var 84 procent. WÅAB har haft
uppdrag som rör förbättrad trafik, miljöanpassning och miljöpåverkan samt tillgänglighet för funktionshindrade. Flertalet av uppdragen är kontinuerliga och
bedrivs sedan tidigare.
Antalet resenärer har uppgått till 3 798 000, vilket är 1 procent fler än 2007 och
1,9 procent färre än budget. Minskningen beror på regn och kyla under augusti
månad. Produktiviteten har ökat med 6,8 procent för passagerartimmar och med
0,4 procent för utbudstimmar, framför allt till följd av ökat resande.
Kvaliteten i verksamheten ökar kontinuerligt i takt med att nybyggda fartyg sätts i
trafik och reinvesteringar i befintlig flotta genomförs. Mätningar bland passagerare
visar att kundnöjdheten är 89 procent vilket är oförändrat med 2007.
WÅABs resultat är 182 mkr högre än 2007 och 7 mkr högre än budget. Förändringen beror främst på ändrad redovisning av tillskott från landstinget.
Avvikelsen mot budgeterat resultat förklaras av lägre personalkostnader samt
högre försäljning av varor och tjänster. Skattefinansieringsgraden uppgår till 63
procent jämfört med budget 65 procent och 62 procent föregående år.
Verksamhetens intäkter har ökat med 6,7 procent och med 1 procent jämfört med
budget. Förändringen beror främst på högre tillskott och biljettintäkter. Budgetavvikelsen förklaras av större effekt av taxehöjningen än beräknat.
Kostnaderna har ökat med 8,4 jämfört med 2007 och är högre än den budgeterade
kostnadsutvecklingen på 7,4 procent. Förändringen och avvikelsen mot budget
beror på högre kostnader för köpt trafik och drift.
Antalet årsarbetare har ökat men understiger vid utgången av 2008 budgeterat
antal med fyra årsarbetare. Under 2008 har sjukfrånvaron minskat med 5 dagar till
genomsnittligt 3 sjukdagar per anställd.
År 2009 fortsätter WÅAB att arbeta aktivt med att skapa en tillgänglig och välmående skärgård. Länsstyrelsen, landstinget och skärgårdskommunerna eftersträvar
ett gemensamt grepp i skärgårdsfrågorna. WÅAB deltar i det gemensamma
arbetet. Arbetet med att genomlysa ekonomi och kvalitet i trafikavtalen kommer
att fortsätta under 2009. I slutet av 2009 kommer fartygsflottan att utökas med ett
nytt isgående fartyg och omfattande reinvesteringar i den befintliga flottan ska
genomföras för att behålla nuvarande standard.
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Färdtjänstnämnden (Färdtjänsten)
Mkr
Intäkter
varav SLL internt
Kostnader
Resultat
Antal årsarbetare

Utfall
2008
1 169
1 013
-1 129
40
121

Utfall
2007
1 133
980
-1 102
31
109

Budget
2008
1 178
1 015
-1 178
0
118

Färdtjänstnämnden, Färdtjänsten, ansvarar för länets färdtjänst, genom avtal med
kommunerna, samt för närtrafik och sjuk- och tjänsteresor. Nämnden 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.
Närtrafiken har utökats med tre nya linjer, vilket innebär att det finns 29 ”konventionella” linjer och sju linjer trafikerade med specialfordon. Rullstolstaxi upphandlades under året och från och med oktober svarar tre leverantörer för tjänsten.
Ett offensivt tillgänglighetsarbete i samarbete med SL och kommunerna har pågått
under året. Syftet är att underlätta för funktionshindrade att resa med den allmänna
kollektivtrafiken.
Ett nytt avtal om transporter och beställningstjänster trädde i kraft den 1 februari.
Avtalet är tvåårigt och är tecknat med tolv taxileverantörer och sex leverantörer av
beställningstjänster. Landstingets avtal med kommunerna har omförhandlats och
gäller från den 1 januari 2009. Det nya avtalet är ettårigt och överensstämmer
relativt väl med det gamla.
Färdtjänsten har under året i stort sett uppnått budgetens huvudmål. Tillförlitligheten i trafiken är god – uppmätt tidspassning vid taxiresa var 93 procent
jämfört med målet för 2008 som var 90 procent. Färdtjänsten har sett över
villkoren för resetilldelningen under året för att uppnå ett friare resande. Av 17
uppdrag från landstingsfullmäktige till Färdtjänsten är 14 genomförda och tre
pågående.
Antalet resor uppgår till 3 499 000, vilket är 0,7 procent lägre än 2007 och 3,0
procent lägre än budget. Minskningen beror främst på ett färre antal tjänste- och
sjukresor än under 2007. Färdtjänstresorna var färre än budgeterat medan antalet
färdtjänstresor per resenär har ökat något. Produktiviteten, justerad totalkostnad
genom antal resor, har minskat med 1,9 procent. Då statistiken inte omfattar utfall
för till exempel närtrafiken och inte avspeglar kostnadsutfallet, blir resultatet att
produktiviteten blir negativ.
Enligt Svensk Kollektivtrafiks kvalitetsmätningar bland resenärer under året visar
att 88 procent av kunderna är nöjda jämfört med 89 procent år 2007.
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Färdtjänstens resultat är 9,0 mkr högre än 2007 och 40,4 mkr högre än budget.
Förändringen beror främst på högre bidrag och lägre kostnader för köpt trafik,
avvikelsen mot budgeterat resultat beror främst på en lägre resevolym. Skattefinansieringsgraden uppgår till 84,7 procent jämfört med budget 84,6 procent och
85,4 procent föregående år.
Verksamhetens intäkter har ökat jämfört med 2007 men är lägre än budget. Förändringen beror främst på uppräkning av landstingsbidraget och ökad resenärsavgift i form av höjt högkostnadsskydd. Budgetavvikelsen förklaras av en lägre
resevolym med lägre resenärsintäkter samt lägre intäkter för tjänsteresor.
Kostnaderna har ökat med 2,4 procent jämfört med 2007 men är lägre än den
budgeterade kostnadsutvecklingen på 6,9 procent. Förändringen beror på ökade
kostnader för köpt trafik samt högre IT-kostnader. Avvikelsen mot budget beror
främst på en lägre kostnad för köpt trafik på grund av en lägre resevolym samt
lägre beställnings- och IT-kostnader än budgeterat.
Antalet årsarbetare har ökat och överstiger vid utgången av 2008 budgeterat antal
med tre. Såväl förändring jämfört med 2007 som avvikelsen mot budget förklaras
främst av att kundserviceavdelningen har förstärkts för att hantera utökade öppettider. Sjukfrånvaron har ökat med en dag till genomsnittligt 23 sjukdagar per
anställd.
År 2009 förväntas antalet färdtjänstresor öka med 2 procent. All färdtjänstverksamhet som inte är myndighetsutövande kommer att överföras till SL under första
halvåret 2009 för att förbättra trafiken för funktionshindrade samt effektivisera
verksamheten. Ett nytt regelverk för sjukresor tillsammans med en ny styr- och
ersättningsmodell ska presenteras för fullmäktige för att efter beslut införas under
2009. Rullstolstaxi ska utvärderas och vidareutvecklas och närtrafiken ska byggas
ut med fyra linjer. I samarbete med SL ska ett gemensamt resekort, SL Access,
införas.
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Fastigheter
Landstingsfastigheter Stockholm (LFS)
Mkr

Utfall
2008

Utfall För2007 ändr
i%

2 678
2 257
95
168
2 773
-1 444
-593
-276
461

2 354
1 970
91
0
2 445
-1 120
-570
-244
511

Budget
2008

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

13,8
14,5
4,4
0,0
13,4
28,9
4,0
13,2

2 301
1 970
50
0
2 351
-1 143
-581
-285
342

Landstingsfastigheter Stockholm, LFS, är en resultatenhet för redovisning av
landstingets fastigheter. Fastigheterna förvaltas av Locum AB enligt avtal med
Stockholms läns landsting och i enligt de ägardirektiv som fastställts av fullmäktige. 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. Ansvaret
omfattar även administration och finansiering av de byggnadsinvesteringar som
redovisas i LFS.
Fastighetsbeståndet i LFS domineras av vårdfastigheter. Fastighetsbeståndets
totala yta uppgår till 2,1 miljoner kvadratmeter bruttoarea, BTA, och omfattar sju
akutsjukhus, tio närsjukhus samt vårdcentraler, tandvårdskliniker, äldrevårdsenheter med mera.
Investeringar i landstingets fastigheter har genomförts med 1 148,9 mkr (797,9).
De största projekten är:
Upprustning av elkraftförsörjningen på Huddinge sjukhusområde
Anpassning av lokaler i byggnad 6 för Capio på S:t Görans sjukhus
Rättspsykiatrisk anläggning i Flemingsberg
Ombyggnad för transplantation på Huddinge sjukhusområde
Uppförande av temporärt parkeringsdäck på Karolinska sjukhusområdet
• Energiåtgärder (värme, vatten, ventilation och el) enligt EPC-projektet
på Danderyds sjukhus samt på Jakobsbergs sjukhus.
•
•
•
•
•

Under året har 1 083,0 mkr aktiverats som anläggningstillgång. Pågående
nyanläggning uppgår per den sista december till 1 065,2 mkr.

ÅRSREDOVISNING 2008
2009-02-23

Bilaga 1:2
59 (119)
LS 0811-1021

LFS redovisade resultat på 461 mkr är 50 mkr lägre än 2007 och 119 mkr högre än
budget.
Förändringen förklaras i första hand av att mediakostnaderna föregående år
påverkades i en positiv riktning. Vid en förlikning med Fortum fick LFS en
engångsutbetalning om 75 mkr. Avvikelsen mot budgeterat resultat förklaras i
första hand av ökade hyresintäkter, 76 mkr, samt högre nettoresultat av fastighetsförsäljningar än budgeterat, 45 mkr bättre än budget. Den enda större negativa
avvikelsen gäller avskrivningar, som ökat med 29 mkr. LFS har inte någon
anställd personal.
Resultatet i den löpande förvaltningsverksamheten uppgår till 365,6 mkr motsvarande 10 procents avkastning på eget kapital. Budget var 292,3 mkr, motsvarande 8 procents avkastning. Därtill kommer realisationsvinster från fastighetsförsäljningar på 95,3 mkr som var budgeterade till 50 mkr.
Under 2009 fortsätter planeringen inför sjukvårdens strukturförändringar och ett
nytt universitetssjukhus i Solna. Det gäller också för utvecklingen av områdena
kring Karolinska universitetssjukhuset Huddinge och Solna, som kan komma att
fungera som en drivande faktor för regionens utveckling.

Locum AB
Mkr
Intäkter
– varav SLL internt
Kostnader
Resultat
Antal årsarbetare

Utfall
2008
218
205
-253
-36
204

Utfall
2007
213
206
-207
6
204

Budget
2008
211
186
-207
4
203

Locum AB är en serviceenhet inom landstingskoncernen och ska svara för vissa
ägarfrågor för landstingets fastigheter. Locum administrerar och har resultatansvar
för Landstingsfastigheter Stockholm. Bolaget svarar för ekonomisk och teknisk
förvaltning av fastigheterna samt investeringar enligt av landstinget fastställd
investeringsplan. Locum svarar också för uthyrning, mertjänster och fastighetsutveckling samt försäljning av icke strategiska fastigheter.
Ett viktigt uppdrag för Locum har varit att stödja NKS i arbetet med planeringen
av byggnationen av ett nytt universitetssjukhus i Solna. En fastighetsanalys har
färdigställts och förberedelse gjorts för kommande detaljplanearbete kring östra
delen av Karolinska sjukhusområdet i Solna liksom förvärv och evakuering av en
fastighet på Olof af Acrels väg.
Handlingsplaner för energisparande vid samtliga strategiska fastigheter pågår
parallellt med genomförande av energisparåtgärder. Av handlingsplanen framgår
energimål för fastigheten samt planerade, pågående och genomförda åtgärder.
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Under året har arbetet pågått med fastighetsutvecklingsplaner, FUP, för Södertälje
sjukhus och Huddinge sjukhusområde. Revideringen av FUP för Södertälje har
genomförts med gestaltningsprogram och fastighetsanalys. Arbetet har påbörjats
med revidering av FUP för S:t Görans sjukhus.
Verksamheten har under 2008 följt fastlagd affärsplan. Det genomsnittliga antalet
förvaltade kvadratmeter per förvaltare uppgår till 83 204 bruttoarea, BTA, jämfört
med i genomsnitt 80 123 för år 2007.
Locums processer är certifierade enligt ISO 9001:2000. Miljöledningssystemet,
som är en integrerad del i ledningssystemet, är certifierat enligt ISO 14001:2004.
Locums resultat är 41 mkr lägre än 2007 och 40 mkr lägre än budget. Såväl
förändringen som budgetavvikelsen förklaras av ökade pensionskostnader.
Vid årets slut hade Locum 204 årsarbetare, vilket är samma som 2007. Locum har
haft en sjunkande sjukfrånvaro under de tre senaste åren. Under 2008 ökade
frånvaron, vilket berodde på att långtidssjukskrivningar har blivit längre. Locum
övergick till en processorienterad linjeorganisation under året. Förändringen
innebar inte några personalförändringar.
Verksamhetens omfattning och inriktning för år 2009 är oförändrad jämfört med
2008.

Övriga verksamheter
Regionplane- och trafiknämnden (RTN)
Mkr
Intäkter
varav SLL internt
Kostnader
Resultat
Antal årsarbetare

Utfall
2008
84
78
-84
0
43

Utfall
2007
85
77
-85
0
47

Budget
2008
80
79
-80
0
50

Regionplane- och trafiknämnden, 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 främsta uppdrag har varit att fortsätta arbetet med en ny regional utvecklingsplan, RUFS 2010. Ett samrådsförslag har under hösten varit på remiss och
cirka 230 remissvar har inkommit. Flertalet av uppdragen är genomförda eller
pågår.

ÅRSREDOVISNING 2008
2009-02-23

Bilaga 1:2
61 (119)
LS 0811-1021

RTN:s resultat är 0,1 mkr lägre än 2007 och i nivå med budget. Förändringen
beror främst på lägre intäkter för EU-finansierade samarbetsprojekt, medan
avvikelse mot budgeterat resultat huvudsakligen förklaras av högre EU-bidrag än
förväntat.
Verksamhetens intäkter har minskat jämfört med 2007 men är högre än budget.
Förändring jämfört med 2007 beror främst på lägre projektintäkter.
Budgetavvikelsen förklaras i stort av högre EU-bidrag än budgeterat.
Verksamhetens kostnader har minskat med 0,6 procent jämfört med 2007 och är
högre än den budgeterade kostnadsutvecklingen på -5,5 procent. Förändringen
jämfört med 2007 föranleds av lägre kostnader för lämnade bidrag och lägre
kostnader för konsulttjänster. Avvikelse mot budget beror främst på högre
kostnader för samarbetsprojekt.
Antalet årsarbetare har minskat och är 7 färre än 2007. Såväl förändringen jämfört
med 2007 som avvikelsen mot budget förklaras främst av pensionsavgångar.
Under 2008 har sjukfrånvaron minskat med 7 dagar till genomsnittligt 15
sjukdagar per anställd.
År 2009 kommer RTN att beröras av organisationsförändringar som innebär att
den trafikplanerande verksamheten flyttas till SL. RTN fortsätter att arbeta aktivt
med RUFS 2010. Svaren från samrådsförslaget kommer att sammanställas och en
utställning ska tas fram och gå på remiss.

Kulturnämnden (KN)
Mkr
Intäkter
– varav SLL internt
Kostnader
Resultat
Antal årsarbetare

Utfall
2008
370
357
-370
1
48

Utfall
2007
358
344
-354
4
45

Budget
2008
367
355
-367
0
43

Kulturnämnden, KN, stöder det fria kulturlivet i Stockholms län genom dels
verksamhetsstöd, dels olika projektstöd. Kulturverksamhet som får stöd ska ha en
hög kvalitet. Alla beslut om stöd till kultur- och föreningsliv baseras på fyra
målområden: Demokrati, Jämställdhet mellan könen, Jämlikhet samt Tillgänglighet för funktionshindrade. Nämnden ställer även krav på att organisationer som
får årligt verksamhetsstöd på 500 000 kronor eller mer ska arbeta aktivt med
miljöfrågor. För att få stöd måste båda könen finnas representerade i styrelsen för
den organisation som tar emot stödet.
Den 1 april 2008 tog Studiefrämjandet i Norra Stor-Stockholm över landstingets
hälsopedagogiska verksamhet Circonova. Sedan maj 2008 bedrivs försök med Fri
kultur i vården parallellt med den ordinarie verksamheten med programkatalogen
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Kultur i vården. Filmbasen – regionalt växthus för unga oetablerade filmare –
invigdes under våren i Botkyrka. Fyra konstnärer har anlitats för att hjälpa förvaltningarna och bolagen att komma igång med inventeringar av konst.
Bidraget till Stockholms Konserthusstiftelse uppgick till 101 mkr, 27 procent av
omsättningen, vilket är en ökning med 5,2 procent jämfört med 2007.
KN:s redovisade resultat är 3 mkr lägre än 2007 och 1 mkr högre än budget.
Avvikelsen mot budget beror främst på högre ränteintäkter än beräknat. Antalet
årsarbetare ökade från 45 till 48 i december 2008. Under 2008 har sjukfrånvaron
minskat med 9 dagar till genomsnittligt 17 sjukdagar per anställd.
Minst 70 procent av 2009 års externa stöd kommer att riktas mot verksamhet för
barn och unga. Vidare kommer KN att stödja en inkubatorsverksamhet i syfte att
underlätta för kulturutövare att bedriva verksamhet affärsmässigt.
Den 12 februari 2009 presenterade den statliga kulturutredningen sitt betänkande
angående förslag som påverkar landstingets och kulturnämndens roll i den regionala kulturpolitiken.

Landstingsrevisorerna
Mkr

Intäkter
– varav SLL internt
Kostnader
Resultat
Antal årsarbetare

Utfall
2008

Utfall
2007

Budget
2008

35
35
-34
1
26

33
33
-31
2
25

35
35
-35
0
25

Landstingsrevisorerna granskar årligen all verksamhet som bedrivs inom landstinget i den omfattning som följer av god revisionssed. Granskningen omfattar
såväl nämnder som styrelser. Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.
Revisionen har som mål att:
• ge ett korrekt och fullständigt underlag för landstingsfullmäktiges
ansvarsprövning,
• ha god kontakt med fullmäktige och ansvariga styrelser och nämnder,
• verka för att landstingets redovisning är rättvisande och av god kvalitet,
• verka för en effektiv verksamhet och landstingets mål och uppdrag fullgörs,
• verka för föredömlig styrning och kontroll av landstingets verksamhet.
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Landstingsrevisorernas resultat är 1 mkr lägre än 2007 och 1 mkr högre än budget.
Avvikelsen mot budget förklaras dels av att det budgeterade utrymmet för
konsultinsatser inte har använts fullt ut och dels på högre räntor än budgeterat.
En översyn av revisionsprocessen pågår. Utifrån en risk- och väsentlighetsanalys
har ett antal granskningsområden och temaområden preciserats där särskilda
granskningar behöver genomföras. Följande temaområden ska granskas under
2009-2011.
•
•
•
•
•
•

God ekonomisk hushållning
Styrning och uppföljning
Trygghet och säkerhet
Tillgänglighet och tillförlitlighet
Mångfald och konkurrens
Hållbarhet och miljö

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

Utfall
2008
17
15
-16
1
18

Utfall
2007
16
15
-16
0
16

Budget
2008
16
15
-16
0
16

Patientnämnden, PaN, är 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 (privat, kommunal och landstingskommunal) samt Folktandvården och privata tandhygienister. Genom att
återföra slutsatser från sina ärenden bidrar nämnden till kvalitetsutvecklingen i
vården. Nämnden rekryterar, utbildar och förordnar stödpersoner för patienter som
tvångsvårdas inom psykiatrin respektive isoleras enligt smittskyddslagen.
PaNs redovisade resultat är 1 mkr högre än 2007 och 1 mkr högre än budget.
Förändringen och budgetavvikelsen förklaras av en upplöst reservation för ökade
sociala avgifter.
Under 2008 kom 4 724 ärenden till nämnden, vilket är två procent fler än föregående år. Ökningen varierade kraftigt mellan olika vårdtyper och minskade i
vissa fall. Skriftliga ärenden ökade med 25 procent, de är som regel av allvarligare
karaktär och kräver större insatser från nämndens sida än övriga ärenden.
Ärenden om vård vid akutsjukhus ökade med nio procent och ärenden som avsåg
bemötande och behandling med 29 respektive 16 procent. Klagomålen på primärvård har minskat successivt de senaste åren, vilket fortsatte även under 2008. Den
största förändringen gällde tillgänglighetsbrister som minskade med 34 procent

ÅRSREDOVISNING 2008
2009-02-23

Bilaga 1:2
64 (119)
LS 0811-1021

jämfört med föregående år. Ärenden som avsåg psykiatrisk vård ökade med 20
procent jämfört med föregående år, främst av skriftliga ärenden. Ärenden av
juridisk karaktär ökade med 31 procent och ärenden som rör tillgänglighet ökade
med 27 procent.
Erfarenheter visar att större omorganisationer av vården initialt kan leda till en
ökad belastning på nämnden. Ärenden som rör psykiatri och geriatrik kan komma
att öka under 2009 då ett antal verksamheter omorganiseras. Vissa ärenden kan
minska genom nämndens förebyggande arbete.

MediCarrier AB
Mkr
Intäkter
– varav SLL internt
Kostnader
Resultat
Antal årsarbetare

Utfall
2008
439
345
-434
5
97

Utfall
2007
404
324
-399
4
98

Budget
2008
397
324
-397
0
89

MediCarrier AB bedriver lagerhållning och distribution av sjukvårds- och förbrukningsartiklar samt är beställar- och logistikenhet för transporter till verksamheter
inom landstinget. MediCarriers uppdrag har i juli 2008 utökats till att även omfatta
plockning och distribution av informationsmaterial.
MediCarrier har jämfört sig med liknande verksamheter för att jämföra effektivitet,
servicenivå och leveranskvalitet i förhållande till prissättning. En ny prissättningsmodell har införts och kommer att fortsätta implementeras under 2009.
Regelbundna kundenkäter visar att MediCarrier har förbättrat sitt nöjdkundindex,
vilket har bidragit till en ökad beställningsvolym och hög leveranssäkerhet. Uppsatta mål har överträffats såsom service till kunder som är 97,7 procent, antalet
returer som uppgår till 0,35 procent och att mer än 25 procent av transporterna sker
med förnybara bränslen.
Årets totala produktion har uppgått till 1 215 000 utleveranser av artiklar till kunderna och 376 000 transporter, en ökning med 7,5 procent respektive 1,5 procent.
MediCarriers resultat är 0,5 mkr högre än 2007 och nära 5 mkr högre än budget.
Förändringen och avvikelsen mot budget förklaras främst av att MediCarrier har
haft en volymtillväxt, medan kostnader som inte direkt hänförs till volymökning
följt budgeten eller varit lägre.
Såväl verksamhetens intäkter som verksamhetens kostnader har ökat och är högre
än budget. Förändringen och avvikelsen mot budget beror på fler transporter och
ökat inköp och distribution av material.
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Antalet årsarbetare har minskat men överstiger vid utgången av 2008 budgeterat
antal med 8 Den nya verksamheten har medfört att 2 årsarbetare anställts. Under
2008 har sjukfrånvaron minskat med 3,5 dagar till genomsnittligt 20,3 sjukdagar
per anställd.
År 2009 kommer MediCarrier att arbeta aktivt med jämförelser mot liknande verksamheter och utveckla verksamheten så att ytterligare volymökningar erhålls, samtidigt som priserna blir mer konkurrenskraftiga. Röststyrt plock, ny webportal,
utveckling av affärssystem samt införande av elektronisk leverantörsfakturahantering tas i drift under 2009.

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

Utfall
2008
40
27
-35
5
8

Utfall
2007
53
33
-48
5
9

Budget
2008
46
37
-43
3
9

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 finansiella risker,
administrerar landstingets koncernkontosystem samt förvaltar landstingets
donationsfonder.

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

Utfall
2008
16
16
-24
-8
0

Utfall
2007
10
10
-255
-245
0

Budget
2008
1
1
-24
-24
0

Landstingshuset i Stockholm AB, LISAB, är moderbolag för flertalet av landstingets helägda bolag.
Utfallet för 2008 visar ett negativt resultat om 7,5 mkr, vilket är en förbättring med
237,2 mkr jämfört med föregående år och 16,2 mkr bättre än budgeterat. Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar, aktier i dotterbolag, har belastat
resultatet med 5,7 mkr.

ÅRSREDOVISNING 2008
2009-02-23

Bilaga 1:2
66 (119)
LS 0811-1021

Eget kapital i moderbolaget uppgick vid årets början till 249,1 mkr. Bolaget har
erhållit koncernbidrag på 49,2 mkr samt ett aktieägartillskott på 99,3 mkr i
samband med delårsbokslutet. Det egna kapitalet i bolaget har som en effekt av
åtgärderna kunnat förstärkas och uppgår vid årets slut till 390,1 mkr efter årets
förlust på 7,5 mkr.

Skadekonto
Mkr
Intäkter
– varav SLL internt
Kostnader
Resultat
Antal årsarbetare

Utfall
2008
13
13
-13
0
0

Utfall
2007
13
13
-10
3
0

Budget
2008
13
13
-13
0
0

Skadekontot är SLL:s försäkringssystem för egendoms- och följdskadeförsäkring.
Alla landstingets fastigheter och alla enheters verksamheter utom trafikbolagen är
försäkrade genom skadekontot.
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Intressebolag, stiftelser, kommunalförbund och
donationsfonder
I landstingskoncernens resultat- och balansräkning ingår nämnder, styrelser och
bolag där ägarandelen uppgår till mer än 50 procent. Intressebolag, d.v.s. bolag där
ägarandelen uppgår till mellan 20 och 50 procent 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 här de större stiftelserna som landstinget ensamt eller tillsammans med andra har stiftat.
Stiftelsen Cancercentrum Karolinska (CCK)
Inom CCK har all experimentell cancerforskning vid Karolinska Universitetssjukhuset samlats. CCK:s verksamhet stärker den kliniska cancerforskningen vid
sjukhuset. Stiftelsen bildades 1994. Intäkterna utgörs främst av hyresintäkter. Det
egna kapitalet uppgår år 2007 till 69 mkr och balansomslutningen till 117 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
2007 till 93 mkr och balansomslutningen till 173 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 2007
till 175 mkr och balansomslutningen till 1 305 mkr.
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 2007 till 4 mkr och balansomslutningen till 12
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
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som fortfarande är huvudmän. Stiftelsens egna kapital uppgick år 2007 till 6,2 mkr
och balansomslutningen till 31 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 2008 uppgick till 42,2 mkr. Bidraget inkluderar ökat driftbidrag för
2008 med 1,7 mkr avseende kapitalkostnader för lån.
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. Landstingets bidrag till Konserthuset för 2008 uppgick
till 101 mkr. I februari 2008 beslöt landstinget om medel för upprustning av
Konserthuset i form av räntefritt lån om 97 445 mkr avseende renovering och
ombyggnad.
Donationsfonder
Landstingets donationsfonder, som på uppdrag av landstingsstyrelsen förvaltas av
AB SLL Internfinans, uppgår till 164 stiftelser/gåvofonder med ett marknadsvärde
på 347 mkr vid årsskiftet. Under 2008 har stiftelserna delat ut 15,5 mkr i enlighet
med ändamålsbestämmelserna. Det bokförda värdet är 372 mkr.
Kommunalförbund
Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandlings ändamål är att skapa förutsättningar för att genomföra en gemensam investering i och drift av en anläggning för
avancerad strålbehandling. Medlemmar i kommunalförbundet är de sju landsting/regioner som har universitetssjukhus och respektive landsting har 2006
bidragit med medel om 1,1 mkr avseende kostnader under de första verksamhetsåren.
Samordningsförbund
Samordningsförbund för rehabilitering har bildats i Botkyrka, Haninge, Huddinge
och Södertälje. Samordningsförbunden har som ändamål att svara för finansiell
samordning inom rehabiliteringsområdet mellan försäkringskassa, länsarbetsnämnd, landsting och kommun. För 2008 har Stockholms läns landsting bidragit
med 10,5 mkr till samordningsförbunden.
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Koncernfunktioner
Personal
Strategiska områden för personalarbetet är:
- ledar-/chefskap
- kompetensförsörjning och -utveckling
- arbetsmiljö och hälsa
- jämställdhet och mångfald.
Personalarbetet har med denna utgångspunkt bedrivits utifrån landstingets
målsättning att uppnå ökad tillgänglighet och kvalitet samt ekonomi i balans.

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

2008

2007

42 546
1 001
209
1 102
44 858
31 023
13 835

43 305
947
207
907
45 366
31 624
13 742

Förändr.
i%
-1,8
5,7
1,0
21,5
-1,0
-1,8
0,7

2008
94,8
2,2
0,5
2,5
100
69,2
30,8

Inom respektive
verksamhetsområde % andel

Kvinnor
2008
81,5 %
43,2 %
47,4 %
64,2 %

Män
2008
18,5 %
56,8 %
52,6 %
35,8 %

79,7 %
80,9 %

20,3 %
19,1 %

1)

I underlaget ingår TioHundra AB som ägs av landstinget tillsammans med Norrtälje kommun med 50 procent var. Totalt har Tiohundra 2 670
medarbetare. 2) I övrig verksamhet ingår kultur- och utbildningsnämnden, MediCarrier, Landstingsstyrelsens förvaltning (inkl NKS),
regionplane- och trafiknämnden, Landstingsrevisorerna, patientnämnden och SLL Internfinans AB.

Ökningen av antalet anställda inom trafikverksamheten beror på att SL har fasat
ut konsulter och själva byggt upp kompetens. Utökat öppethållandet på
Färdtjänstens kundserviceavdelning, har även den bidragit till ökningen av
anställda.
2008

ANSTÄLLDA
2007
Förändr. i %

2008
% - andel
kvinnor

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

44 858
42 943
95,7%
15,7%

45 366
43 195
95,2 %
16,3 %
20,1 %

-1,1
-0,6
0,5
-0,6

80,1 %
80,3 %
95,9 %
90,6 %

% - andel
män
19,9 %
19,7 %
94,8 %
9,4 %

1)

Summerad sysselsättningsgrad. 2) Sysselsättningsgrad i förhållande till antal anställda.
Andelen kvinnor respektive män av totalt antal deltidsanställda.
4)
Uppgift för 2008 saknas. (2006 var andelen 19,7 procent). Källa: Sveriges kommuner och landsting.
3)

Bemanningskostnader
Personalkostnaderna och kostnaderna för inhyrd personal har ökat med 5,3 procent. De totala personalkostnaderna har ökat med 5,1 procent och kostnaderna för
inhyrd personal har ökat till 252 mkr.
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BEMANNINGSKOSTNADER, MKR
2008
Lönekostnader
14 501
därav - sjuklön
212
- ersättning för övrig frånvaro
1 970
- övertidsersättning
255
Pensionskostnader
2 598
Sociala avgifter
4 918
Övriga personalkostnader 1)
547
Summa personalkostnader
22 564
Kostnader för inhyrd personal
252
därav
- Hälso- och sjukvården inkl tandvård
244
- Trafik
1,8
- Fastighet
0,0
- Övriga
6,2
Summa bemanningskostnader
22 816
1)
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2007
13 812
210
2 007
249
2 361
4 772
529
21 474
192
185
1,1
0,0
5,9
21 666

Förändr. i %
5,0
1,0
-1,8
2,4
10,0
3,1
3,5
5,1
31,0
31,0
63,6
0,0
5,0
5,3

T ex. företagshälsovård, friskvård, utbildnings- och konferenskostnader, personalrepresentation och kostnadsersättningar.

Kostnaderna för inhyrd personal ökade med 60 mkr jämfört med 2007. Främst är
det inom primärvård, psykiatri och beroendevård.
Medellöneutveckling
Medellönen8 för anställda inom landstingskoncernen är 28 566 kronor per månad,
För kvinnor är den 26 908 kronor och för män är den 35 284 kronor.
Arbetsvärdering
En slutlig rapport avseende lönekartläggning lämnades till JämO. Landstinget
kommer på uppmaning att lämna vissa kompletteringar och fortsätter därför
arbetet i samråd med JämO under 2009.
Omställning
Många av landstingets bolag/förvaltningar har under året haft anställningsstopp
och arbetat intensivt med omställningsåtgärder. Samtidigt kvarstår en viss obalans
i tillgång och efterfrågan av vissa specialister. Omstruktureringsarbetet har främst
märkts inom Stockholms läns sjukvårdsområde och Sjukvården Salem Nykvarn
Södertälje. På Karolinska har åtgärder initierats avseende omorganisation av
köksverksamhet, IT och samhällsmedicin.
I samband med verksamhetsövergångar visar det sig att det finns en tendens till en
ökning av antalet personer som väljer att stanna kvar i landstinget vid en övergång.
På Karolinska fick den av landstinget genomförda upphandlingen av kostverksamhet konsekvenser eftersom verksamheten för närvarande drivs i egen regi på
sjukhuset i Huddinge. Arbetsförmedlingen har varslats om uppsägning av 23
medarbetare.

8

Grundlön + fast lönetillägg uppräknat till heltid/antal anställda
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Ledar- och chefskap
I de koncernövergripande inriktningsmålen för arbetet med chef- och ledarskapsfrågor finns riktlinjer för landstingets chefsförsörjning.
Arbetet inom chef- och ledarskapsområdet bedrivs delvis på förvaltnings- och
bolagsnivå. Under 2008 genomfördes två landstingsövergripande
introduktionsdagar för nya chefer i landstinget.
Under 2008 tilldelades sjukvården enligt särskilt beslut 15 mkr för ledarskapsutveckling. Karolinska, Södersjukhuset, Danderyds sjukhus, SNS, SLSO,
TioHundra och S:t Eriks ögonsjukhus var mottagare.
Personal- och kompetensförsörjning
Majoriteten av våra medarbetare har yrken som kräver högskoleutbildning och i
kombination med en kommande generationsväxling, ökade vårdbehov och
medicinsk/teknisk utveckling ställer det krav på framförhållning och planering.
Detta görs bland annat genom olika utbildningsinsatser, marknadsföring och
samverkan med utbildningsinstitutioner.
Rekryteringsbehov
Efterfrågan är större än tillgången på specialistsjuksköterskor och specialistläkare.
Detta har inneburit ökade inhyrningskostnader. När det gäller specialistläkare är
det främst inom allmänmedicin och psykiatri det är brist. De sjuksköterskespecialiteter som det råder brist inom är främst intensivvård, operation och
anestesi.
Tandvården har vissa problem att rekrytera erfarna tandläkare. Trafik- och
fastighetsverksamheterna upplever konkurrens om arbetskraften och en hög
personalrörlighet när det gäller specialister inom teknik samt personal inom byggoch fastighetssektor.
Specialistutbildad personal
Under åren 2003-2012 görs en särskild satsning för att öka antalet ST-tjänster
(specialistutbildningstjänster för läkare) inom patologi, Patologiskolan. Ytterligare utökning av antalet ST-tjänster gjordes under 2008 inom primärvården med
20 mkr och 10 mkr till övriga bristspecialiteter.
En riktad satsning för att öka antalet specialistutbildade sjuksköterskor inom
intensivvård, anestesi och operation görs i samarbete med Röda Korsets Högskola. Den fleråriga satsning som gjorts för att uppfylla kravet på att ha en
specialistutbildad sjuksköterska i varje ambulans har nu uppnåtts.
Utländsk vårdpersonal
Landstinget fortsätter samarbetet med Arbetsförmedlingen för att underlätta för
utländsk vårdpersonal med examen från land utanför EU/EES-området att få
svensk legitimation.
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Rekryteringsfrämjande marknadsföring
Landstinget har deltagit i:
• Karolinska Institutets arbetsmarknadsdag
• Rekryteringsbazaren i Kulturhuset
• UNG 08 festivalen
• SACOs Studentmässa
• Arbetsmarknadsdagar på tekniska högskolor.
Ungdomar är en viktig målgrupp i landstingets långsiktiga rekryteringsfrämjande
arbete. På SLL:s hemsida/unga finns möjlighet för ungdomar, studie- och yrkesvägledare samt praosamordnare/handledare, att hitta information om olika yrken,
prao, sommarjobb, länkar till utbildningsvägar med mera.
Arbetsmarknadspolitiska åtgärder
Anvisningsstoppet för Plusjobb, Utbildningsvikariat, Friår och Anställningsstöd
fick stor påverkan under 2008. Nystartsjobb inom kommun och landsting startade
inte förrän i januari 2008. I budgeten för 2008 ingick insatser för att öka antalet
anställningar med Lönebidrag eller Trygghets/Utvecklingsanställningar. Insatserna
är långsiktiga och väntas ge resultat först efter årsskiftet.
Pensioner
Den centrala pensionsenheten har under året handlagt cirka 2 100 pensioner. Alla
anställda tillhöriga årskullarna 1944 och 1945 har erbjudits att delta i landstingets
pensionärsprogram.
Gyllene Äpplet
Gyllene Äpplet delades för femtonde året i rad ut till medarbetare som aktivt
skapat möjligheter för lärande i landstinget.
Första pris gick till personalen på avd 51, Södersjukhuset, som med allas
delaktighet och engagemang skapat en positiv miljö för lärande i det dagliga
arbetet. Andra pris gick till Kerstin Lundström-Landegren på Njurmedicinska
kliniken, Danderyds Sjukhus, som framgångsrikt implementerat e-learning i
organisationen för en effektivare kompetensutveckling.
Arbetsmiljö- och hälsa
Under 2008 har särskilda åtgärder genomförts för att vidareutveckla det hälsostrategiska arbetet och öka frisktalen. Omfattande satsningar på friskvårdsaktiviteter och ett aktivt rehabiliteringsarbete har bidragit till att den genomsnittliga
sjukfrånvaron minskat med två dagar sedan december 2007. Arbetet med att
förebygga, bemöta och följa upp våld och hot har fortsatt. På landstingsövergripande nivå har en samordnad upphandling av företagshälsovård slutförts under
hösten och nya ramavtal tecknats för avtalsperioden 2009-2011.
För tredje året i rad har samtliga enheter genomfört landstingets medarbetarundersökning. En fördjupning kommer att presenteras i landstingets personalbokslut
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”Medarbetarfokus 2008”, se SLL: s hemsida (Arbeta hos oss, Landstinget som
arbetsgivare).
Sjukfrånvaro
Den genomsnittliga sjukfrånvaron har minskat med 2 dagar, från 20,4 dagar till
18,4 dagar. En fördjupning av landstingets sjukfrånvaro finns i Medarbetarfokus
se SLL: s hemsida (Arbeta hos oss, Landstinget som arbetsgivare).

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

SJUKFRÅNVARO
2008
Kvinnor
Män
20,3
10,6
19,6
26,1
23,3
19,1
91 %
9%

8,7
11,1
14,2
11,5
93 %
7%

Totalt
18,4

Kvinnor
22,5

2007
Män
11,8

17,7
24,5
20,7
18,1
91 %
9%

22,2
28,1
25,2
26,0
90 %
10 %

10,0
12,8
15,5
15,3
93 %
7%

SJUKFRÅNVARO
Obligatorisk sjukfrånvaroredovisning
Sjukfrånvaroandel i relation till ordinarie arbetstid* i %
2008
Kvinnors sjukfrånvaroandel
7,6
Mäns sjukfrånvaroandel
3,9
Totala sjukfrånvaroandelen
6,9
Sjukfrånvaroandel för medarb < =29 år
5,2
Sjukfrånvaroandel för medarb 30-49 år
6,4
Sjukfrånvaroandel för medarb > = 50 år
7,9
Sjukfrånvaroandel 60 dgr eller mer i förhållande till total sjukfrånvarotid
61,3

Totalt
20,4
20,1
26,5
22,5
23,4
90 %
10 %

2007
8,2
4,3
7,4
5,3
6,8
8,7
66,0

*) Ordinarie arbetstid = anställningens avtalade tid exkl. frånvaro (eventuella frånvaroorsaker som saknar ekonomiska värden ingår, t ex
tjänstledighet utan lön, i enlighet med SKLs tolkning)

Jämställdhet och mångfald
Under året startade sex utbildningar i certifierad jämställdhetsutbildning för chefer
inom landstinget. Tre kurser som tillhörde ESF-projektet avslutades under hösten.
De flesta av landstingets förvaltningar och bolag är med i Nyckeltalsinstitutets
jämställdhetsindex. En fördjupad analys kommer att presenteras i Medarbetarfokus
2008. En ESF-ansökan angående förstudie till ett genomförandeprojekt om landstingets möjligheter att öka antalet anställda med funktionsnedsättning, ”Vår kompetens – Din möjlighet”, har beviljats. Projektet genomförs i samverkan med
Handikappföreningarnas samarbetsorgan, HSO.
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Andelen chefer fördelat på kön
*

Antal och andel chefer på olika nivåer fördelat på kön
2008
Kvinnor
Män
Totalt
Kvinnor
Antal
%
Antal % Antal
Antal %
AA - Chef direkt underställd politisk
12
48
13
52
25
7
29
nämnd/styrelse
BA - Chef direkt underställd AA-chef
85
51
83
49
168
178
56
BB - Mellanchef underställd AA/BA- chef
341
201
59
140
41
57
147
BC - Chef direkt överställd CA-chef
105
70
45
30
150
CA - 1:a linjens chef
1030
80
269
20
1299
1144 78
Totalt
1433
72
550
28
1983
1476 71

2007
Män
Antal %

Totalt
Antal

17

71

24

139

44

317

109

43

256

332
596

22
29

1476
2069

*) Med chef menas person med personal- , budget- och verksamhetsansvar. Ny definition fr o m 2008 mhv införandet av AID.
Chefsnivåerna är inte helt jämförbara med 2007.

Fördelningen av samtliga anställda i landstinget är 80 procent kvinnor och 20
procent män. Av landstingets alla chefer är 72 procent kvinnor och 28 procent
män.
Central systemförvaltning PA-system
I enlighet med tidigare beslut har arbetet med att etablera enheten för Central
systemförvaltning och initiera en gemensam förvaltningsprocess innehållande
ärendehantering/helpdesk enligt ITIL, testprocess och gemensam utbildningsplanering för central och lokal förvaltning slutförts.
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Miljö
Miljö Steg 5 – är Stockholms läns landstings miljöpolitiska program och gäller
åren 2007-2011. Här sammanfattas resultaten 2008 för miljöprogrammets mål. En
utförligare beskrivning och analys finns i landstingets miljöredovisning.
Transporter
• År 2011 utförs minst hälften av landstingets person- och varutransporter med förnybara
drivmedel.

• År 2011 är kollektivtrafikens utsläpp av partiklar och kväveoxider kraftigt reducerade och det
bedrivs ett systematiskt bullerreduktionsarbete.

Landstingets transporter utfördes 2008 till 31 procent med förnybara drivmedel. I
december 2006 uppskattades andelen vara 30 procent, vilket betyder att endast en
marginell förbättring har skett sedan Miljö Steg 5 började gälla. Resultatet 2008 är
under riktvärdet 35 procent i budgeten.
Waxholmsbolaget arbetar för att minska bränsleförbrukningen genom så kallad
sparsam körning. Färdtjänsten minskar utsläppen av koldioxid genom att
kollektivtrafiken blir mer handikappanpassad, så att behovet av färdtjänst minskar.
Detta har inte beaktats i resultatet.
Kollektivtrafiken - SL, Waxholmsbolaget och Färdtjänsten - har minskat sina
utsläpp av kväveoxider och partiklar jämfört med 2006. SL bedriver ett
systematiskt bullerreduktionsarbete.
Energi
• År 2011 har den totala energianvändningen inte ökat jämfört med år 2000 (SL har 2006 som
basår).

• År 2011 kommer all el och kyla från miljöanpassade källor.
• År 2011 kommer minst 75 procent av värmen från förnybara källor som ger låga utsläpp.
Användningen av energi per kvadratmeter inom Locums fastigheter är lägre än
2000. För SL:s lokaler har den totala energianvändningen, relaterat till antal
personkilometer, minskat med två procent från 2006.
För Locum är andelen förnybar el 100 procent. Även den el som SL använder, för
lokaler och spårtrafik, kommer helt från förnybara källor.
Förnybar andel värme, för Locum, är 71 procent. Andel värme till SL:s lokaler,
från förnybara källor, har ökat till 89 procent. Sammantaget är andelen förnybar
värme 77 procent.
Resultaten visar att landstinget har goda förutsättningar att nå målen i Miljö
Steg 5.
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Läkemedel
• År 2011 är nivåerna av de mest miljöstörande läkemedlen i utsläppen från reningsverken eller i
ytvatten lägre än 2005.
• År 2011 är utsläppen av lustgas minskade med 75 procent jämfört med år 2002.

För att minska utsläppen av miljöstörande läkemedel har 32 procent av förskrivande läkare utbildats 2008 i läkemedlens påverkan på miljön. Utflöden av
läkemedel från reningsverk har bearbetats, av 36 substanser har landstingsstyrelsens förvaltning bearbetat data för 22. Av materialet framgår att ett fåtal
substanser minskat, men att övriga inte visar någon säker trend i någon riktning.
Landstingets miljömål, för utsläpp av läkemedelsrester, är svårt att påverka.
Landstinget använder lustgas som smärtlindring vid förlossning, operation och
inom Folktandvården. Under 2008 blev Danderyds sjukhus det andra sjukhuset,
efter Karolinska Universitetssjukhuset, att skaffa en anläggning som renar
lustgasutsläppen. Anläggningen tas i drift 2009.
Utsläppen av lustgas har minskat sedan 2002, från 34 ton till 22 ton. Samtidigt har
antalet förlossningar ökat, vilket också ska beaktas vid bedömningen 2011 av om
målet är nått. För att lustgasutsläppen ska minska tillräckligt krävs fortsatt
investering i reningsanläggningar och ett aktivt arbete med att minska sådan
förbrukning som inte har medicinsk nytta, till exempel läckage.
Kemikalier
• År 2011 har 25 procent av de kemikalier och kemiska produkter, som är uppsatta på
landstingets utfasningslista, fasats ut.

Landstingets arbete med att fasa ut miljö- och hälsofarliga kemikalier är i viss mån
uppdelat i dels kemikalier som används i form av lösningar, beredningar och rena
ämnen och dels kemikalier i produkter.
Kemikalier i produkter beskrivs under Produkter. Arbetet med övriga kemikalier
har resulterat i att berörda verksamheter har inventerat sina farliga kemikalier och
tagit fram basårsvärden, för att kunna jämföra med 2011. Verksamheterna har
utformat avvecklingsplaner. Ett stöd med kemikaliekrav för inköp/upphandling har
tagits fram.
Det svårt att bedöma om målet kommer att nås eller inte, men man kan redan se
resultat. Södersjukhuset har minskat sin användning från cirka 30 kilogram (2006)
till 9 och Folktandvården har sedan 2007 minskat från 24 till 11 kilogram.
Produkter
• År 2011 prioriteras resurssnålhet och kretsloppsanpassning vid upphandling och inköp.
• År 2011 har inköpen av varor och förbrukningsartiklar som innehåller landstingets
utfasningskemikalier upphört.

• År 2011 är 25 procent av landstingets måltider baserade på ekologiskt framställda produkter.
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• År 2011 har användningen av byggmaterial som innehåller ämnen upptagna på Locums
avvecklingslista upphört.

Förvaltningar och bolag arbetar på olika sätt för att prioritera resurssnålhet och
kretsloppsanpassning vid upphandling och inköp, och flera har rutiner för att styra
arbetet.
Under 2008 bestämdes vilka kemikalier som inte ska få finnas i produkter som
landstinget använder. Avvecklingsarbetet inleds 2009.
Andelen ekologiska livsmedel i patientmåltider, samt i viss mån frukt, kaffe och
förrådsvaror, uppskattas till nästan tio procent.
Locum arbetar aktivt med att fasa ut kemikalier genom sitt engagemang i miljöbedömningssystemet Byggvarubedömningen, BVB. Locum ställer krav på att
BVB:s kriterier ska användas vid val av produkter för drift, förvaltning och
byggprojekt. Även SL är medlem i BVB och planerar använda BVB som
produktvalsverktyg för sina byggprojekt.
Miljöledning
• År 2011 fortsätter alla landstingets verksamheter att ha miljöledningssystem som är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och som styr såväl mot landstingets övergripande mål som mot
lokala miljömål.
• År 2011 är miljöledningssystemen integrerade i ordinarie verksamhetsstyrning.
• År 2011 ingår miljöhänsyn som en naturlig del i beslutsprocesserna.

Två förvaltningar har ännu inte miljöledningssystem enligt ISO 14001. Det är
hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning och Nya Karolinska Solnas förvaltning,
men båda planerar att slutföra arbetet 2009. Övriga förvaltningar och bolag är
certifierade och arbetar för att integrera miljöledningssystemen i ordinarie
verksamhetsstyrning så att bland annat miljöhänsyn ingår i beslutsprocesserna.
Upphandling
• År 2011 genomförs alla miljöprioriterade upphandlingar och beställningar med relevanta
miljökrav som följs upp.
• År 2011 skärps miljökraven kontinuerligt för de miljöprioriterade upphandlingarna.

Merparten av landstingets förvaltningar och bolag uppger att de ställer relevanta
miljökrav vid upphandling. Däremot är det oklart i vilken mån de arbetar för att
kontinuerligt skärpa miljökraven.
För de centrala upphandlingarna svarar landstingsstyrelsens förvaltning som ställer
miljökrav och följer upp alla miljöprioriterade upphandlingar enligt rutiner i
miljöledningssystemet.
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Kommunikation
• År 2011 känner alla landstingets anställda till hur miljöprogrammet berör deras arbete.
• År 2011 är landstingets bolag och förvaltningar kända i sina respektive verksamhetsområden
som föregångare inom miljöområdet.

• År 2011 har landstinget deltagit i minst ett externt samarbete per miljömålsområde, där man
arbetat för att bidra till lösningar på miljöproblemen.

Förvaltningar och bolag sprider kunskap internt om miljöarbetet genom bland
annat genom utbildningar, intranät och nyhetsbrev. Flera har redan en handlingsplan för miljökommunikation, som krävs i budgeten för 2009.
För att skapa kännedom om landstingets miljöarbete finns en central kommunikationsplan. Landstingsstyrelsens förvaltning ordnar bland annat miljöutbildningar, seminarier och miljöfrukostar för landstingets personal, under 2008 deltog
drygt 1 600 personer.
Landstinget kommunicerar även sitt miljöarbete externt, genom pressmeddelanden
och genom att man deltar i konferenser och samarbeten. En särskild aktivitet 2008
var ett publikt seminarium om läkemedel och miljö, där 500 personer deltog.
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Upphandling
SLL verksamheterna har sedan 2005 utvecklat sitt arbete med att följa upp sina
upphandlingsresultat.
Anskaffningskostnader utgör ca 20 procent av sjukvårdens verksamhetskostnader.
Att säkerställa bästa möjliga upphandlings- och inköpsprocesser är av stor vikt för
att bidra till de effektivitets- och besparingskrav som många av verksamheterna
arbetar för att uppnå.
Upphandlat 2008
Upphandlingar utgör ramarna och förutsättningarna för framtida anskaffningar.
Det stora flertalet av landstingets avtal finns tillgängliga på nätet och avropsinformation finns även inlagd i landstingets inköpssystem samt hos MediCarrier.
Inom landstinget finns idag ett 80-tal heltidstjänster som arbetar med upphandling.
Härutöver finns ca 30 heltidstjänster som i huvudsak genomför beställningar och
närliggande inköpsarbete. Det stora flertalet av landstingets avrop görs dock direkt
av de olika verksamheterna.
Det totala värdet av landstingets upphandlingar under 2008 uppgår till ett värde av
ca 23 675 miljoner kronor. Av dessa utgjorde upphandlingar med värden över den
s.k direktupphandlingsgränsen till ca 23 400 miljoner kronor. I genomsnitt har en
kostnadsökning inom gällande avtal varit ca 3,1 procent varav en del av ökningen
kan härledas till den svenska fallande valutan samt indexregleringar.
I nedanstående tabell beskrivs hur fördelningen av upphandlingsvärden ser ut
mellan olika enheter. De enheter som gett SLL Upphandling uppdrag att genomföra deras upphandling redovisas under SLL Upphandlings siffror.
Totalt upphandlat inom SLL under 2008 MKR
Över direktUnder direktupphandlingsupphandlingsFöretag/nämnd/förvaltning
Totalt värde
gränsen
gränsen
SLL Upphandling
18 088
18 088
Sjuk o tandvård
1 134
1 014
120
Fastighet
1 357
1 230
127
Trafik
3 087
3 068
19
Övriga
9
9
Summa
23 675
23 400
275

I många av de utförda upphandlingarna 2008 har bättre priser erhållits vilket kan
innebära en kostnadssänkning om köpmönster och volymer förblir oförändrade.
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Kostnadsbesparande åtgärder
Arbetet med att effektivisera och samordna upphandlingarna har fortsatt inom SLL
i projektet Smarta inköp inom landstinget, SMIL. SMIL-samverkansgruppen bestående av SLL Upphandling, Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset
AB, Danderyds sjukhus AB, SLSO, SNS, TioHundra AB samt representanter från
Medicinteknisk avdelningar, MTA, har under året haft stående möten för att
diskutera förbättringsarbeten och samordna genomförandet av upphandlingar av
medicinteknisk utrustning.
Inköpskostnaderna har följts upp och redovisas i nedanstående tabell. Totalt har
dessa kostnader ökat med 7,7 procent mellan åren 2007 och 2008. Aviserade
prisförhandlingar förhandlades ner och resultatet ger en kostnadsminskning med 1
procent. Den största anledningen till kostnadsökningen kan bero på förändrad
vårdproduktion. Uppföljningen av SMIL-enheternas inköpskostnader kommer att
fortsätta.

Inköpskostnader 2007-2008 SMILenheterna, 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
vårdrelat
Inkontinensmateriel
Kontorsmateriel inkl blanketter
Info, PR, tryck och undervisningsmateriel
Övrigt materiel
Inhyrd personal
Telefoni och postservice
IT-tjänster
Transporter och frakter
Tvättjänster
Konsulttjänster
Reparation/underhåll datorutrustning
Reparation/underhåll medtekn utrustning
Tolkservice

2008

%
förändring
2007 2008-2007

-147 107
-65 619
-213 980
-1 268 120
-172 524
-310 366
-318 629
-83 709
-165 507
-270 412

-174 089
-209 528
-129 255
-1 114 255
-154 573
-273 714
-357 268
-67 404
-156 147
-242 613

-15,5
-68,7
65,5
13,8
11,6
13,4
-10,8
24,2
6,0
11,5

-133 608
-158 841

-123 999
-149 633

7,7
6,2

-139 976
-96 067
-35 346
-29 804
-36 523
-211 397
-160 453
-207 227
-73 663
-145 455
-204 530
-89 537
-103 900
-36 195

-130 533
-107 888
-32 817
-29 181
-33 890
-157 100
-152 634
-176 280
-46 006
-131 818
-156 422
-96 249
-93 668
-35 134

7,2
-11,0
7,7
2,1
7,8
34,6
5,1
17,6
60,1
10,3
30,8
-7,0
10,9
3,0
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Summa kostnader Upphandling

0
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0
-160 251
-153 844
-4 846 193

0,0
3,9
12,5
7,7

Trafik- och fastighetsbolagen har fortsatt arbetet med att öka sin samverkan internt
och samordna sina upphandlingar. För fastighetsbolaget har en upphandlingsberedning skapats för att få en överskådlig kännedom av de åtgärder som behöver
genomföras för att styra mot uppställda mål.
SL har under året bildat en central upphandlingsavdelning. Avdelningen arbetar
stödjande-, utredande, samordnande och som en granskande funktion för SL:s
organisation.
Folktandvården har infört ett elektronisk upphandlingsstöd Tend&Sign vilket
möjliggör elektronisk anbudsgivning.
SLL Upphandling har under året genomfört fler upphandlingar än under tidigare
år, trots att fler gällande avtal förlängts.
Framtiden
Under 2009 ska flertalet verksamheter öka upphandlings- och inköpsplaneringen
och satsa på resurs- och kompetensutveckling. Fler utredningar kring affärs- och
upphandlingsstödsystem kommer att ske bl.a inom SMIL-samverkan för att hitta
ett gemensamt rapport- och uppföljningssystem. Arbetet med att förnya och samla
landstingets gemensamma avtal i beställningssystemet fortsätter.
Kvalitetsarbete
Stockholms läns landstings nuvarande upphandlingspolicy gäller fr.o.m. mars
2008. Inom SLL arbetar samtliga enheter efter SLL upphandlingspolicy. Arbetet
med att öka kvaliteten i upphandlingsarbetet är under stark utveckling. Av de
enheter som själva genomför upphandlingar har majoriteten tagit fram en egen
upphandlingspolicy med utgångspunkt från den centrala policyn. Därtill har 89
procent tagit fram och använder sig av en dokumenterad och standardiserad
upphandlingsprocess (motsvarande siffra för 2007 var 72 procent). I cirka 67
procent av alla upphandlingar tas en strategi fram vilken följs upp efter genomförd
upphandling.
Överprövningar
Överprövningar har mer och mer kommit att bli en naturlig del av upphandlingsarbetet. Under 2008 har dock antalet överprövningar varit lägre än tidigare år.
Den tid som en enskilde upphandlaren i snitt får lägga ner på ett överprövningsärende har under året varit 27 arbetstimmar. Därtill kommer tid för intern eller
extern juristhjälp.
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Tabellen nedan visar fördelningen mellan vad SLL har vunnit respektive förlorat
för 2007 och 2008.
Överprövningar
Totalt antal
SLL har fått rätt. Ärendet har blivit: Avslaget/avskrivet/
återkallat
SLL har fått göra en rättelse eller göra om
Ärenden är fortfarande öppna 31/12-08

2008
21

2007
44

16

29

3
2

5
1

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.
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 ska avrapportering ske avseende status på i underhåll/utveckling avseende interna kontrollplanerna. Enligt
lämnade uppgifter i de lokala boksluten är utvecklingen av arbetet med den interna
kontrollen god.
För att ytterligare stärka landstingsstyrelsens kontroll har inrapporteringen förstärkts med uppföljning av efterlevnaden avseende av landstingsfullmäktige
beslutade policyer, handlingsprogram och riktlinjer/-regelverk. Uppföljningen
bygger på de uppgifter som landstingets förvaltningar och bolag inlämnat och
indikerar en god efterlevnad.
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Även de uttalanden som förvaltningsledning/bolagsledning obligatoriskt får avlämna i samband med avlämnandet av årsbokslutet är att betrakta som en del av
landstingsstyrelsens kontroll av verksamheten.
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Resultat- och balansräkning, finansieringsanalys samt
noter
Resultaträkning
mkr

Not

Koncernen
2008
2007

Landstinget
2008
2007

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

2
2
3

13 500
-60 242
-2 662

12 497
-56 772
-2 514

5 663
-55 016
-1 033

5 366
-51 701
-1 004

Verksamhetens nettokostnader
Därav jämförelsestörande poster

4

-49 404
-282

-46 789
-117

-50 386
-282

-47 339
-117

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

5
5
5

47 819
4 575
-1 186
51 209

45 459
4 649
-1 396
48 712

47 819
4 575
-1 186
51 209

45 459
4 649
-1 396
48 712

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Finansnetto

6
7

99
-1 360
-1 261

103
-1 018
-915

143
-750
-606

183
-861
-678

543

1 008

216

695

Årets resultat
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Balansräkning
mkr

Not

Koncernen
2008
2007

Landstinget
2008
2007

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Nyttjanderätter
Goodwill

8

Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 9
Maskiner och inventarier
10
Pågående nyanläggningar, förskott
11
avseende materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

14

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

Summa tillgångar

15

6
0

4
1

0
0

0
0

33 566
4 424

32 144
3 974

9 313
3 161

8 868
3 019

5 231

4 345

1 248

1 081

238

161

9 248

8 212

43 464

40 629

22 970

21 180

603
5 608
0
360
6 571

318
6 173
599
788
7 878

423
4 060
0
208
4 690

134
3 707
0
7
3 848

50 036 48 507 27 660 25 028

ÅRSREDOVISNING 2008
2009-02-23

Bilaga 1:2
86 (119)
LS 0811-1021

Balansräkning
mkr

Not

Koncernen
2008
2007

Landstinget
2008
2007

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

16
16
16

376
-4
543
915

-632
0
1 008
376

-731
0
216
-515

-1 426
0
695
-731

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande
förpliktelser
Andra avsättningar
Summa avsättningar

17
18
21

11 030
3 330
14 360

9 844
3 416
13 260

9 719
2 038
11 757

8 762
1 813
10 575

Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

19
20
21

21 467
13 294
34 761

20 406
14 465
34 871

4 665
11 753
16 418

4 082
11 102
15 184

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

50 036 48 507 27 660 25 028
inga

inga

inga

inga

22 843
1 768
24 611

22 504
1 649
24 153

22 843
18 010
40 853

22 504
16 265
38 769

ÅRSREDOVISNING 2008

Bilaga 1:2
87 (119)
LS 0811-1021

2009-02-23

Finansieringsanalys
mkr
Verksamhetens kassaflöde
Resultat efter finansiella poster
Justering för ej kassapåverkande poster
Summa kassaflöde från verksamheten

Koncernen
2008
2007

Landstinget
2008
2007

543
2 720
3 263

1 008
2 417
3 425

216
-675
-459

695
-108
587

-285
936

-23
-1 124

-289
-274

-6
449

-705
-54
3 209

751
-396
3 029

2 492
1 929
1 470

543
986
1 573

-5 988

-5 069

-2 199

-1 610

443
-77
228
-5 394
-2 185

0
42
-35
517
-4 545
-1 516

320
-1 036
0
-2 915
-1 445

0
76
-956
0
-2 490
-917

-511
483
-28

-1 314
937
-377

706
-17
689

-103
-17
-120

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

1 186
1 186
-1 027

1 156
1 156
-737

957
957
201

939
939
-98

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

1 387
360
360

2 124
1 387
1 387

7
208
208

105
7
7

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
Investeringar
Investeringar (inkl leasing)
Anläggningstillgångar förvärvad (-)/ avyttrad (+)
verksamhet
Försäljningar / Lösta leasingkontrakt
Förändring av finansiella anläggningstillgångar
Erhållna statsbidrag för investeringar
Nettoförändring av investeringsverksamheten
Kassaflöde efter investeringar
Lånefinansiering
Ökning(+) resp minskning(-) av kort- och långfristig
upplåning
Förändring av leasingfinansiering
Nettoförändring av lånefinansiering

1)
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Finansieringsanalys forts
mkr

Outnyttjad checkräkningskredit
Outnyttjade avtalade krediter
Total betalningsberedskap

Koncernen
2008
2007
3 000
2 500
5 000
4 500
8 360
8 387

Landstinget
2008
2007
-

1) Justering för ej kassapåverkande poster
Avskrivningar
Nedskrivning av matriella anläggningstillgångar
Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar
Förändring av andra avsättningar
Erhållna statsbidrag, intäktsförda
Realisationsresultat (- Reavinst/+ Reaförlust)Not 2.2
Övriga poster
Justering för ej kassapåverkande poster

2 662
187
0
-86
-189
-63
209
2 720

1 033
187
0
225
0
-95
-2 025
-675

2 514
8
0
-202
-176
-66
339
2 417

1 004
8
215
-187
0
-90
-1 058
-108
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Not 1 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad enligt kommunallagen, lag om kommunal redovisning
och rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning. För hantering av
skatteintäkter se nedan.
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. Redovisningen ska avspegla koncernens relation till omvärlden och därför 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. Det kapital som därefter intjänats räknas in i koncernens eget kapital.
Koncernens avgränsning
SL:s och Landstingshusets underkoncerner är upprättade med full konsolidering och är
intagna i sin helhet i landstingskoncernen. Den sammanställda redovisningen för kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje Sjukvård och Omsorg och dess dotterbolag
TioHundra AB har tagits in med proportionell konsolidering. Ägarandelen uppgår till 50
procent. TioHundras intäkter kommer nästan undantagslöst från delägarna och därför
har en justering av omsättningen (eliminering av intäkter och kostnader) gjorts.
Intressebolag har tagits in 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 4.2 Redovisning av
skatteintäkt från Rådet för kommunal redovisning, dock med den avvikelsen att SLL
valt att inarbeta underlag avseende lönesummans utveckling som SKL presenterades
under februari 2009 till den del det avsåg räkenskapsåret 2008. Detta i enlighet med
försiktighetsprincipen. I not 5 finns en mer ingående beskrivning av skatteintäkterna i
redovisningen.
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Anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över den
bedömda ekonomiska livslängden. Följande avskrivningssatser tillämpas:
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,
enligt 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
aktuellt 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. Metoden innebär att beräkningen görs utifrån skattesatser på balansdagen applicerade på skillnader mellan en tillgångs eller en skulds bokföringsmässiga
respektive skattemässiga värde samt förlustavdrag.
Den beräknade uppskjutna skatteskulden som är hänförlig till temporära skillnader uppgår till ett belopp som väsentligt understiger den uppskjutna 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 denna bakgrund redovisar inte moderbolaget och dotterbolagen
någon uppskjuten skatt i resultat- och balansräkningen.
Förråd
Förråd värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. För homogena varugrupper tillämpas kollektiv värdering.
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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, till exempel terminssäkring, används terminskursen.
Jämförelsestörande poster
Enligt 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 2008-12-31 tecknat ränteswapavtal om totalt 8 900 mkr i syfte att förlänga
den genomsnittliga räntebindningstiden.
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
2008
2007
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
Verksamhetens 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 och WÅAB
Lokal- och fastighetskostnader, hyra av
anläggningstillgångar
Övriga kostnader
Jämförelsestörande poster Not 4)
Summa verksamhetens kostnader

Landstinget
2008
2007

551
612
5281
1090
145
127

517
603
4644
1026
126
127

438
0
147
975
2
97

406
0
142
924
4
91

3070
1877
747
13 500

3023
1894
537
12 497

1 844
1 685

1 801
1 708

475
5 663

289
5 366

22 564
9 872
197
8 974
10
1 424

21 474
9 069
195
8 430
8
1 576

16 513
15 141
682
791
22
1 501

15 847
13 702
659
770
20
1 644

4 445
1 254
3 561
1 055
0
2 139

4 250
1 044
3 320
1 138
1
2 049

4 333
1 144
1 534
1 871
5 883
2 167

4 172
963
1 479
2 073
5 346
2 028

4 464
282
60 242

4 102
117
56 772

3 153
282
55 016

2 880
117
51 701
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2.1) Personalkostnader
Koncernen
Ledning
Övrig
förtroendevalda
ledning
Övrig personal
Totalt
2008 2007 2008 2007
2008 2007 2008
2007
41
42
37 14 759 13 753 14 842 13 829
Löner och arvoden
39
Sociala, pensions- och övr. personalkostnader
14
25
7 645
15
25
7 682 7 606 7 722
Summa personalkostnader
56
53
68
63 22 441 21 358 22 564 21 474
Med ledning avses ledamöter och suppleanter i nämnder och styrelser samt VD,
vice VD, förvaltningschef och bitr. förvaltningschef.

2.2) Specifikation över realisationsresultat
I övriga verksamhetsintäkter, finansiella intäkter och övriga verksamhetskostnader ingår
realisationsresultat avseende försäljning av dotterföretag och materiella
anläggningstillgångar.
Koncernen
2008
2007
Övriga verksamhetsintäkter
Realisationsvinster
vid försäljning av dotterföretag och intresseföretag
vid Landstingsfastigheter Stockholms försäljning
av materiella anläggningstillgångar
vid SL-koncernens försäljning av övriga tillgångar
vid övriga försäljningar av materiella
anläggningstillgångar
Övriga verksamhetskostnader
Realisationförluster
vid Landstingsfastigheter Stockholms försäljning
av materiella anläggningstillgångar
vid SL-koncernens försäljning av övriga tillgångar
vid övriga försäljningar av materiella
anläggningstillgångar
Realisationsresultat netto vid försäljning av
dotterföretag och materiella
anläggningstillgångar

Landstinget
2008
2007

0

19

0

0

100
0

91
0

100
0

91
0

0

0

0
-32

0
-37

0

0
0

-5

-7

-5

-1

63

66

95

90

0
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Not 3 Avskrivningar
Koncernen
2008
2007
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
Summa avskrivningar

Landstinget
2008
2007

1

1

0

0

1 698
963
2 662

1 589
924
2 514

366
668
1 033

355
649
1 004

Not 4 Jämförelsestörande poster
Mkr
Nedskrivning anläggningstillgång
Avsättning omstruktureringskostnadsåtgärder
Upplösning av avsättning omstruktureringsåtgärder
Reservering pensioner
Summa jämförelsestörande poster

Koncernen
2008
2007
0
-168
-270
-117
0
140
16
0
-282
-117

Landstinget
2008
2007
0
-168
-270
-117
140
16
0
-282
-117
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Not 5 Skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning

Preliminära skatteintäkter
Prognos för avräkningslikvid 2008 resp. 2007
Justeringspost för skatteintäkter 2007 resp. 2006
Summa skatteintäkter
Bidrag för läkemedelsförmånen
Bidrag för minskad sjukfrånvaro, fast del
Bidrag för minskad sjukfrånvaro, rörlig del
Summa generella statsbidrag

Koncernen
2008
2007
48 087
44 955
-357
466
89
38
47 819
45 459
4 442
53
80
4 575

4 375
53
221
4 649

Kostnadsutjämningsbidrag
Regleringsbidrag
Summa bidrag från utjämningen

720
184
904

358
197
555

Inkomstutjämningsavgift
Summa avgifter till utjämningen

-2 090
-2 090

-1 951
-1 951

Summa kostnads- och inkomstutjämning

-1 186

-1 396

Summa skatteintäkter, generellt statsbidrag och
kommunalekonomisk utjämning

51 209

48 712

Skatteintäkter
Preliminära skatteintäkter för 2008 utgörs av skatteunderlaget i länet för
inkomståret 2006 uppräknat till 2008 års nivå med uppräkningsfaktorer för
åren 2007 och 2008, multiplicerat med skattesatsen för år 2008 (12,10%).
Prognos för avräkningslikvid 2008, som utbetalas i januari 2010, utgörs av
differensen mellan de preliminära skatteintäkterna 2008 och prognosen för de
slutliga skatteintäkterna 2008. Skatteintäkter har periodiserats i enlighet med
rekommendationen 4.2 Redovisning av skatteintäkt från Rådet för kommunal
redovisning, dock med den avvikelsen att SLL valt att inarbeta underlag
avseende lönesummans utveckling som SKL presenterade under februari
2009 till den del det avsåg räkenskapsåret 2008. Detta i enlighet med
försiktighetsprincipen.Prognosen avser den kollektiva avräkningslikviden för
samtliga landstings, som fördelas med ett enhetligt krontal per invånare.
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Not 5 Skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning
forts

Justeringspost för skatteintäkter2007 utgörs av differensen mellan prognosen på
avräkningslikviden som beräknades i bokslutet för 2007, och den definitiva
slutavräkningen för samma år som utbetalas i januari år 2009. 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 för läkemedelsförmånen, dels bidrag för minskad sjukfrånvaro.
Bidrag för minskad sjukfrånvaro. Bidraget skall kompensera för kostnader som
landstingen har för projekt som syftar till att minska sjukfrånvaron, samt ge
landstingen del i den utgiftsbesparing för staten som följer därav. I tabellen ovan
redovisas den fasta delen av bidraget 2007 och 2008, som fördelas efter
invånarantal. För 2007 redovisas dessutom den rörliga delen av bidraget
avseende såväl 2006 som 2007, som fördelas efter minskningen av antalet
sjukpenningdagar.
Kommunalekonomisk utjämning
Det införandebidrag som utgick för 2007 var en ersättning för den beräknade
försämring som det kommunalekonomiska utjämningssystem som infördes den
1 januari 2005 medförde.
I kostnadsutjämningen utjämnas för strukturella kostnadsskillnader mellan olika
landsting. Då SLL har en ogynnsam struktur relativt riket i sin helhet erhåller
landstinget ett bidrag i den delen av systemet.
Regleringsposten utgörs av nettot av statens kostnader för inkomst- och
kostnadsutjämning, subtraheras med de för året anslagna statliga medlen till
landstingen. Denna post beräknas kollektivt för samtliga landsting, och fördelas
med ett enhetligt krontal per invånare. Om anslaget överstiger nettot erhåller
landstingen ett regleringsbidrag, vilket är fallet 2007 och 2008. Om anslaget
understiger statens nettokostnader får landstingen erlägga en regleringsavgift till
staten.
I inkomstutjämningen utjämnas för skillnader i skatteinkomster mellan olika
landsting. Då SLL:s beskattningsbara inkomst (kallad skattekraft) överstiger
110 procent av medelskattekraften i riket erlägger SLL, som enda landsting, en
avgift i denna del av utjämningen.
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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
2008
2007
12
20
0
0
0
87
0
99

0
19
0
64
0
103

Landstinget
2008
2007
0
0
0
0
0
27
116
143

0
0
0
25
158
183

Not 7 Finansiella kostnader

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

Koncernen
2008
2007
336
402
287
354
0
0
395
604
0
0
1360
1018

Not 8 Nyttjanderätter

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Avyttringar och utrangeringar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Ingående nedskrivning
Utgående nedskrivningar
Summa utgående värde

Koncernen
2008
2007
170
174
3
1
0
-5
-22
0
151
170
-159
-1
22
-138
-7
-7
6

-159
0
0
-159
-7
-7
4

Landstinget
2008
2007
359
321
300
244
0
215
3
1
88
80
750
861
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Not 9 Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar och utrangeringar
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
2008
2007
44 102 40 731
3 532
3 867
-832
-185
13
-311
46 815 44 102

Landstinget
2008
2007
11 836 11 117
1 077
802
-339
-83
-21
12 553 11 836

-11 678
610
-1 698
-15
-12 782

-10 469
69
-1 589
311
-11 678

-2 699
281
-366
-2 783

-2 369
24
-354
-2 699

-280
-187
-467

-272
-8
-280

-269
-187
-456

-261
-8
-269

33 566

32 144

9 313

8 868

11 039
1 710
1 131
197
241
1 006
12 139
6 103
33 566

10 760
1 637
707
174
259
839
11 877
5 891
32 144

6 879
1 517
834
83
0
0
0
0
9 313

6 798
1 535
443
92
0
0
0
0
8 868
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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
2008
2007
9 849
9019
1 465
953
0
0
-495
-124
23
1
10 842
9 849

Landstinget
2008
2007
7 110
6 621
885
573
0
0
-424
-84
0
0
7 571
7 110

-5 875
420
0
-963
0
-6 418
4 424

-4 091
348
0
-668
0
-4 411
3 161

-5064
112
0
-924
1
-5 875
3 974

-3 514
72
0
-649
0
-4 091
3 019

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
2008
2007
4 345
3942
2 056
771
-1 083
-561
-87
193
5 231
4 345

Landstinget
2008
2007
1 081
762
1 250
845
-1 083
-561
0
35
1 248
1 081
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Not 12 Leasingavgifter
Leasingkostnader, koncernen

Finansiell leasing
Operationell leasing
Summa leasing

Leasingavgifter per förfalloår (kontrakt tecknade t o m 2008)
2013
20142008
2009
2010
2011
2012
1 097
5 400
1 059
1 096
1 065
1 050
1 041
151
88
141
133
115
109
91
1 248
1 200
1 229
1 180
1 160
1 132
5 488

Leasingkostnader, landstinget

Finansiell leasing
Operationell leasing
Summa leasing

Leasingavgifter per förfalloår (kontrakt tecknade t o m 2008)
2013
20142008
2009
2010
2011
2012
0
0
0
0
0
0
0
15
1
11
6
3
1
1
15
11
6
3
1
1
1
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Not 13 Investeringar, koncernen

Trafikinvesteringar
Total kostnad
Fastställd Ackumulerad
produktions förbrukning
kostnad
(0812)

AB Storstockholms Lokaltrafik
Tunnelbana
Samlad upprustning Farstabanan
Nytt signalsystem tb 2
Upprustning av 80st C6 vagnar
Hissinstallationer i tunnelbanan
Tillgänglighetsanpassning
Pendeltåg
Utökad pendeltrafik (16 st X60, option)
Lokalbanor
Tvärbana Norr Solnagrenen (planering)
Tvärbana Ost utbyggnad/uppr (planering)
Samlad upprustning av Roslagsbanan
Upprustning av vagnar Roslagsbanan
Nya vagnar Tvärbanan och Nockebybanan
Buss
Tillgänglighet bussterminaler
Alkolås bussar
Depåer
Ny pendeltågsdepå Södertälje
Älvsjödepån miljöåtgärder
Tankanläggningar för etanol
Biogas Charlottendal
Nya bussdepåer
Bussdepåer trängsel permanent
Övriga
Trygghetsprojektet
JustNu - Trafikinformation
SL ACCESS - Nytt biljettsystem
Ospecificerade objekt

568
1 509
70
*
*

547
12
35
*
*

477
2
28
4
32

504
200
20
12
40

1 369

1 039

572

591

52
30
667
94
224

37
72
555
2
90

14
50
295
2
54

25
15
189
30
191

147
30

80
0

16
0

37
10

592
96
137
60
268
530

487
151
16
7
1
0

333
86
13
5
0
0

217
30
15
20
38
27

338
110
623

288
37
411

74
9
106
1 361

104
35
219
1 431

3 534

4 000

11
11
8

23
23
20

30

66

Summa investeringar SL
Waxholms Ångfartygs AB
Fartyg 1
Fartyg 2
Ospecificerade objekt
Summa investeringar WÅAB
* Ej relevant. Ständigt pågående projekt

Innevarande år 2008
Utfall
LF Budget
2008
2008

45
45

11
11
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Not 13 Investeringar, koncernen forts
Fastighetsinvesteringar
Total kostnad
Fastställd Ackumulerad
produktions förbrukning
kostnad
(0812)

Landstingsfastigheter Stockholm
SÖS Fasadrenovering
SÖS Parkeringsgarage
Danderyds sjh by 38-42 brandskydd
Danderyds sjh by 14 förlossning o vård
St Görans sjh anpassning lokaler
St Görans sjh anpassning lokaler by 06
Sollentuna brandskydd o ventilation
Rosenlunds sjh ventilation o värme
Rosenlunds sjh by 09 brandskydd
Rosenlunds sjh ombbyggn habilitering
KS Nytt parkeringshus
HS Ny kraftförsörjning
Nybyggnad för Rättspsykiatri
Ospecificerade objekt
Summa investeringar LFS

109
110
74
51
46
130
42
48
43
66
103
160
762

20
108
19
51
30
172
39
52
40
59
20
116
60

Innevarande år 2008
Utfall
LF Budget
2008
2008

11
6
12
8
16
156
4
16
15
2
19
104
42
741
1 152

43
1
36
11
69
2
15
12
54
77
130
709
1 159
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Investeringar per förvaltning och bolag
Bokslut

Bokslut

Budget

Avvikelse

2008

2007

2008

budgetbokslut

Vård
HSN

12,5

0,0

3,0

Stockholms läns sjukvårdsområde

69,4

55,3

71,0

1,6

Karolinska universitetssjukhuset

371,0

303,7

336,0

-35,0

25,5

24,1

28,0

2,5

Södersjukhuset AB

94,3

113,1

110,0

15,7

Danderyds Sjukhus AB

80,0

61,7

81,0

1,0

S:t Eriks Ögonsjukhus AB

10,8

9,7

9,0

-1,8

Folktandvården Stockholms län AB

Sjukvården Salem, Nykvarn, Södertälje

-9,5

76,2

52,4

57,0

-19,2

Ambulanssjukvården i Storstockholm AB

7,1

3,8

6,5

-0,6

Stockholm Care AB

0,0

0,1

0,1

0,1

746,7

623,8

701,5

-45,2

3 533,5

3 105,5

4 000,0

466,5

30,2

14,9

65,8

35,6

0,4

7,1

2,7

2,3

Totalt vård
Trafik
AB Storstockholms Lokaltrafik
Waxholms Ångfartygs AB
Färdtjänstnämnden
Regionplane- och trafiknämnden
Totalt trafiken

0,6

0,8

0,2

-0,4

3 564,7

3 128,3

4 068,7

504,0

0,7

Fastigheter
Locum AB

0,7

1,0

1,4

Landstingsfastigheter Stockholm

1 152,1

797,9

1 159,0

6,9

Totalt fastigheter

1 152,7

798,9

1 160,4

7,7

Kulturnämnden

0,2

0,5

0,1

-0,2

Landstingsrevisorerna

0,2

0,1

0,3

0,1

Patientnämnden

0,0

0,2

0,0

0,0

Medicarrier AB

2,2

1,2

3,0

0,8

Landstingshuset Stockholm AB

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt övriga

2,6

2,0

3,4

0,8

Skadekontot

0,0

0,0

0,0

0,0

AB Stockholms läns landstings Internfinans

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt finansiering

0,0

0,0

0,0

0,0

Koncernfinansiering

396,6

414,9

233,0

-163,6

LSF inkl Gymnasier

49,9*

90,2

740,0

690,1

74,2

0,0

0,0

-74,2

520,8

505,2

973,0

452,2

5 987,6

5 069,2

6 906,9

919,4

Övriga

Finansiering

Koncernfunktioner

NKS
Totalt koncernfunktioner
S:a investeringsutgifter

* Varav 28,8 mkr avser NKS.
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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)

Koncernen
2008
2007
0
0
206
126
0
0
27
30
1
1
4
4
238
161

Landstinget
2008
2007
3 667
2835
193
111
5 384
5261
0
0
0
1
4
4
9 248
8 212

1) Aktier i dotterbolag, Landstinget 2008
Ägd
andel %
Aktier i dotterbolag:
AB Storstockholms Lokaltrafik
Landstingshuset i Stockholm AB
Summa

Antal Bokfört
värde

100 80 000 000
100
1 000

4 978
406
5 384

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

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

Ägd Kapitalandel %
andel
43,5
16
33,3
0
40,0
1
49,0
10
30,0
0
27
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Not 15 Kortfristiga fordringar

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

Koncernen
2008
2007
1 626
1 677
970
954
1 945
2 657
739
517
328
368
5 608
6 173

Landstinget
2008
2007
1 086
622
546
910
966
953
928
610
331
366
203
246
4 060
3 707

Koncernen
2008
2007
376
-632
-4
0
543
1 008
915
376

Landstinget
2008
2007
-731
-1 426
0
0
216
695
-515
-731

Not 16 Eget kapital

Ingående eget kapital
Förändring minoritet
Årets resultat
Utgående eget kapital
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Not 17 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser
Pensionsskuld – Landstingskoncernen (inkl.löneskatt)

Pensionsskuld enligt balansräkning per 0712-31
Förändring av pensionsskuld inkl. löneskatt
och räntedel
Pensionsskuld enligt balansräkning
per 08-12-31
(därav löneskatt 1 898 mkr 4 ) )
Pensionsskuld - Landstinget

1) 2)

Ålderspensioner
exkl. särskilda
avtals- och
visstidspensioner
9 602

Särskilda avtalsoch visstidspensioner 3)

Pensioner
totalt

242

9 844

1125

61

1186

10 727

303

11 030

Ålderspensioner
exkl. särskilda
avtals- och
visstidspensioner
8 541

Särskilda avtalsoch visstidspensioner 3)

Pensioner
totalt

221

8 762

898

59

957

9 439

280

9 719

5)

Pensionsskuld enligt balansräkning per 0712-31
Förändring av pensionsskuld inkl. löneskatt
och räntedel
Pensionsskuld enligt balansräkning
per 08-12-31
(därav löneskatt 1 898 mkr 4 ) )
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Not 17 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser forts
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 5) 6)
Pensioner
Löneskatt
Summa ansvarsförbindelse inkl.
löneskatt

Koncernen
2008
2007
645
609
643
592
865
745
-142
-250
586
665
2 597
2 361

Landstinget
2008
2007
471
436
468
430
829
721
-164
-280
497
568
2 101
1 875

354
2 951

287
2 648

300
2 401

2008-12-31

2007-12-31

18 383
4 460
22 843

18 110
4 394
22 504

244
2 119

1) Pensionsåtaganden inom landstingets förvaltningsorganisation har beräknats enligt RIPS 07
medan för bolagen har värdering gjorts enligt Finansinspektionens s k huvudregel vid
beräkning av pensionsåtaganden. Av den totala pensionsavsättningen har 3 179 mkr beräknats
enligt den
s k huvudregeln, varav 1 868 mkr inom landstinget. 2) Av den reserv på 268 mkr avseende
aviserade förändringar av ränteantaganden vid pensionsskuldsberäkningar för landstingets
förvaltningar och bolag som återstod i 2007 års bokslut återstår noll kronor i 2008 års bokslut.
En koncernjustering/reservering har gjorts med 252 mkr för att uppnå en likartad redovisning
av pensionsskuld i bolag och förvaltningar. 3) Av de totala beloppen under rubriken
”Särskilda avtals- och visstidspension” utgör visstidspensionerna 7 mkr per 2008-12-31 samt
10 mkr per 2007-12-31. Resterande belopp utgörs av särskilda ålderspensioner enligt beslut.
4) Landsting och kommuner betalar särskild löneskatt på utbetalda pensioner medan bolag
betalar löneskatt på årets pensionskostnad. 5) Aktualiseringsgraden i KPAs register är för
landstingets förvaltningsorganisation 88,9 %. 6) 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.
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Not 18 Andra avsättningar
Koncernen
Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag
Omstruktureringsreserver
Försäljningsomkostnader fastigheter
Beräknade underhållskostnader
Statens Järnvägar-kostnader
Övriga poster
Summa andra avsättningar

2007
1 112
466
289
496
730
323
3 416

Ianspråktaget
Återföring ej
Årets
under året utnyttjat belopp avsättning
0
0
98
-255
-141
222
-62
-24
267
-107
-4
145
-254
0
87
-39
-182
163
-717
-351
982

2008
1 210
292
470
530
563
265
3 330

2007
1112
392
289
20
1 813

Ianspråktaget
Återföring ej
Årets
under året utnyttjat belopp avsättning
0
0
98
-252
-140
200
-62
-24
267
0
0
138
-314
-164
703

2008
1 210
200
470
158
2 038

Landstinget
Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag
Omstruktureringsreserver
Försäljningsomkostnader fastigheter
Övriga avsättningar
Summa andra avsättningar

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
Summa långfristiga skulder

Koncernen
2008
2007
1 214
1614
3 607
2450
4 821
4 064
0
0
4 242
4 371
12 404
11 971
21 467
20 406

Landstinget
2008
1200
3450
4 650
0
0
15
4 665

Koncernen
2008
2007
796
1 907
462
426
4 944
5 579
0
0
573
523
1 305
1 253
1 389
1 342
2 955
3 074
870
361
13 294
14 465

Landstinget
2008
2007
2 912
2 806
404
368
3 190
3 427
1 179
1 018
18
18
303
1 696
974
943
2 083
612
689
214
11 753
11 103

2007
1 600
2 450
4 050
0
0
32
4 082

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
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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

Koncernen
2008
2007
4 821
4 064
796
1 907
5 617
5 971
12 977
12 493
9 132
8 124
27 726
26 588
21 395
49 121
14 360
34 761

21 543
48 131
13 260
34 871
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Not 22 Ansvarsförbindelser
Koncernen
2008
2007

Landstinget
2008
2007

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

18 383
4 460
22 843

18 110
4 394
22 504

18 383
4 460
22 843

18 110
4 394
22 504

1 260
-

1 187
-

14 976
17
1 259
264
9
178
283
53
347

13 538
23
1 187
234
9
133
232
48
278

35

27

71

53

1 295

1 214

124
16
17 597

104
14
15 853

26
375
72
473
1 768
24 611

26
375
34
435
1 649
24 153

26
375
12
413
18 010
40 853

26
375
11
412
16 265
38 769

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
2008
2007
84 300
79 198

Landstinget
2008
2007
70 557 66 569

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 AB (50%)
Totalt
1)

Antal
Antal
årsarbetare årsarbetare
2008
2007
38242
1039
204
1144
40 629
1158
41 787

38 486
986
204
1 161
40 837
1 181
42 018

Summerad sysselsättningsgrad

Not 25 Driftsredovisning
Utfall
Intäkt
Vård
HSN
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

Budget
Resultat

Kostnad

Resultat

40 932
9 256
12 566
1 100
1 339
3 155
2 497
366
1 299
129
89

-40 713
-9 208
-12 816
-1 117
-1 338
-3 151
-2 468
-362
-1 272
-129
-89
-1

219
48
-251
-18
1
4
29
5
27
0
-1
-1

0
35
0
0
0
0
0
0
15
0
4

72 726

-72 663

62

54
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Not 25 Driftsredovisning forts
Utfall
Intäkt

Kostnad

Resultat

Budget
Resultat

Trafik
AB Storstockholms Lokaltrafik
Waxholms Ångfartygs AB
Färdtjänstnämnden
Totalt trafiken

13 161
310
1 169
14 641

-12 878
-303
-1 129
-14 309

284
7
40
331

0
0
0
0

Fastigheter
Locum
Landstingsfastigheter Stockholm
Totalt fastigheter

218
2 778
2 996

-253
-2 317
-2 571

-36
461
425

4
342
346

Övriga
Regionplane- och trafiknämnden
Kulturnämnden
Landstingsrevisorerna
Patientnämnden
Medicarrier AB
Landstingshuset Stockholm AB
Totalt övriga

84
370
35
17
439
16
961

-84
-370
-34
-16
-434
-24
-962

0
1
1
1
5
-8
-1

0
0
0
0
0
-24
-24
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Not 25 Driftsredovisning forts
Utfall
Intäkt

Kostnad

Resultat

Budget
Resultat

Finansiering
Skadekontot
AB Stockholms läns landstings Internfinans
Totalt finansiering

13
40
53

-13
-35
-48

0
5
4

0
3
3

Koncernfunktioner
Koncernfinansiering
Landstingsstyrelsens förvaltning inkl. gymn
NKS
Totalt koncernfunktioner

56 560
3 269
44
59 873

-56 737
-3 212
-188
-60 137

-177
57
-144
-264

81
0
0
81

-16

0

543

460

Koncernjusteringar 1)
Summa resultat SLL-koncernen
1)
Specifikation koncernjusteringar
Återläggning nedskrivn aktier i dotterbolag
Avskrivn goodwill
Kostnadsförda omställningsbidrag
Övriga justeringar
Summa SLL-koncernen

151 249
6
-1
-21
1
-16

-150 690

ÅRSREDOVISNING 2008
2009-02-23

Bilaga 1:2
114 (119)
LS 0811-1021

Förkortningar
AISAB
Care
DSAB
LSF Forum
FtjN
FTV
HSN
Karolinska
KcFi
KN
LFS
LISAB
Lrev
LSF
NKS
PaN
RTN
SKL
SL
SLSO
SNS
StE
SÖS
TioHundra
WÅAB

Ambulanssjukvården i Storstockholm AB
Stockholm Care AB
Danderyds Sjukhus AB
LSF Forum för kunskap och gemensam utveckling
Färdtjänstnämnden
Folktandvården Stockholms län AB
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Karolinska Universitetssjukhuset
Koncernfinansiering
Kulturnämnden
Landstingsfastigheter Stockholm
Landstingshuset i Stockholm AB
Landstingsrevisorerna
Landstingsstyrelsens förvaltning
Nya Karolinska Solna
Patientnämnden
Regionplane- och trafiknämnden
Sveriges Kommuner och Landsting
AB Storstockholms Lokaltrafik
Stockholms läns sjukvårdsområde
Sjukvården i Salem, Nykvarn, Södertälje
S:t Eriks Ögonsjukhus AB
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.
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).
Betalningsberedskap, antal dagar
beräknas som posten Likvida medel inkl. outnyttjade krediter i förhållande till
landstingskoncernens genomsnittliga driftskostnad/dag.
Bruttokostnader
är verksamhetens kostnader plus avskrivningar.
BTA
står för Bruttoarea
Eget kapital
är skillnaden mellan totala tillgångar och totala avsättningar och skulder enligt
balansräkningen.
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.
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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.
Koncernen
som sådan är ingen juridisk person utan enbart ett samlingsbegrepp, en sammanslutning av bolag och förvaltningar till en ekonomisk enhet. SLL-koncernen inkluderar en bolagskoncern samt en förvaltningskoncern. Bolagskoncernen innefattar
dess bolag, dotterbolag och intressebolag.
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.
Landstinget
är den juridiska förvaltningsorganisationen vilken följer den politiska organisationen.
Varje nämnd eller styrelse har en förvaltning, vars tjänstemän ska se till att de
beslut som de förtroendevalda fattar genomförs. De tar också fram underlag till
beslut. Landstingsdirektören har det yttersta ansvaret för att den för politiska
ledningens beslut genomförs. Landstingsdirektören är sammankallande i koncernledningen, som diskuterar och processar frågor som rör hela koncernen. I koncernledningen sitter samtliga förvaltnings- och bolagschefer.
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
Landstingsfullmäktige fastställer det budgeterade resultatet. Övriga resultatposter
framgår av resp. nämnd/styrelsebehandlad budget.
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Medellönen
Grundlön + fast lönetillägg uppräknat till heltid/antalet anställda.
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
är de tjänster som primärt produceras och utgörs av såld hälso- och sjukvård,
tandvård och utbildning.
Produktivitet
är kvoten mellan produktionsmängden under en tidsperiod (output) och den
förbrukade mängden av en viss resurs under samma tidsperiod (input).
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.
SLL interna intäkter
är de intäkter som uppstår vid intern handel inom koncernen.
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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.
2007 års uppgifter är hämtade ur centralt rapporteringssystem.

ÅRSREDOVISNING 2008

Bilaga 1:2
119 (119)
LS 0811-1021

2009-02-23

Fakta om Stockholms läns landsting 2004-2008
Sveriges folkmängd vid årets slut
Folkmängd i Stockholms län vid årets slut
Andel i Stockholms län i %

2008
2004
2005
2006
2007
9 011 392 9 047 752 9 113 257 9 182 927 9 256 347
1 872 900 1 889 945 1 918 104 1 949 516 1 981 263
21,4
20,8
20,9
21,0
21,2

Antal anställda i Stockholms läns landsting
- varav inom förvaltningarna

41 917
31 415

42 243
31 338

45 104
31 741

45 366
31 624

44 858
31 023

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

41 283

43 616

45 935

48 712

51 209

22 042
12,27
10,76

23 078
12,27
10,81

23 948
12,27
10,82

24 987
12,27
10,78

25 847
12,10
10,73

41 481
22 148
40 767
21 767
714
381
246

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

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

48 507
24 882
48 131
24 689
376
193
246

50 036
25 255
49 121
24 793
915
462
244

Tillgångar, mkr
- kr/inv.
Skulder, mkr
- kr/inv.
Eget kapital, mkr
- kr/inv.
Energianvändningen kWh/kvm
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FÖRSLAG TILL RESULTATDISPOSITIONER ÅR 2008 FÖR
RESULTATENHETER, FÖRVALTNINGAR

Tkr

UB lokalt
kapital 2008

Årets resultat

Förändring
av centralt
kapital1)

IB Lokalt
kapital 2009

Förtroendemannaorganisation
Koncernledningsfunktioner
Landstingsstyrelsen

76 209

56 456

56 456

19 753

232 394

218 990

218 990

13 404

89 001

40 379

40 379

48 622

Övrig verksamhet
Kulturnämnden
LSF Utbildning
NKS
Regionplane- och trafiknämnden
Landstingsrevisorerna
Patientnämnden

636
182
-143 722
2 768
2 497
1 021

558
106
-143 722
36
918
563

558
106
-143 722
36
918
563

78
76
0
2 732
1 579
458

Summa
Förtroendemannaorganisation

260 986

174 284

174 284

86 702

Hälso- och sjukvård
Stockholms sjukvårdsområde

193 336

47 664

43 865

149 471

SNS
Karolinska Universitetssjukhuset

50 141
295 094

-17 761
-250 500

0
0

50 141
295 094

Fastighetsverksamhet
Landstingsfastigheter Stockholm

3 579 911

460 878

460 878

3 119 033

HSN inkl Tandvården
Trafik
Färdtjänstnämnden

Producentorganisation

Övrig verksamhet
Skadekontot

38 721

-177

0

38 721

Summa Producentorganisation

4 157 203

240 104

504 743

3 652 460

Summa Totalt

4 418 189

414 388

679 027

3 739 162

1) + = avsättning till centralt landstingskapital
- = täckning ur centralt landstingskapital
Producenter inom sjukvården har rätt att behålla 30% av årets resultat utöver fastställt avkastningskrav
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Förteckning över resultatdispositioner inom koncernen Landstingshuset i Stockholm AB 2008
(tkr)

Eget kapital
2008-01-01

Ekonomiska
händelser
under
2008

Årets

609
44 855
19 482
12 868
124
13 066
10 444
97 170
404
34 429
285
245 608
121 012
249 105
55 109

Aktieägartillskott

resultat

Eget kapital
2008-12-31

erhållna (+)
lämnade (-)

( se noter nedan )

Leasingaktiebolaget Garnis
AB SLL Internfinans
Waxholms Ångfartygs AB1)
Stockholm Care AB
Västra Service Gruppen AB
AISAB
MediCarrier AB
Danderyds Sjukhus AB
Prima Liv i Danderyd AB
S:t Eriks Ögonsjukhus AB1)
Huddinge Universitetssjukhus AB
Södersjukhuset AB1)
Folktandvården Stockholms län AB1)
Landstingshuset i Stockholm AB1)
Locum AB

Koncernbidrag

157
659
182

4 519
7 365
-776

-4 530
-7 670
690

307
800
27 274

12
4 819
28 905

-4 800
-27 790

4 200

4 549

-2 280

51 994
23 871
99 337
11 284

3 748
27 392
-7 555
-35 549

-2 790
-34 890
49 250
34 810

1 ) Erhållet aktieägartillskott relaterat till 2007 års resultat samt övriga tillskott under 2008 beslutade av fullmäktige

erhållna (+)
lämnade (-)

11
306

7 480

609
45 012
20 142
12 964
124
13 385
11 263
125 559
404
40 898
285
298 560
144 865
390 137
65 654
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Underlag för vinstdisponering om 30 % av årets resultat som överstiger resultatkrav

Eget kapital
2008-12-31

Balansomslutning
2008-12-31

Soliditet 1) 2)
( %)

Årets
resultat

Leasingaktiebolaget Garnis
AB SLL Internfinans
Waxholms Ångfartygs AB

609
45 011
20 142

609
255 379
320 267

100
18
6

0
4 519
7 365

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

12 964
124
13 385
11 263
125 558

45 450
124
36 799
67 333
960 422

29
100
36
17
13

-776
0
12
4 819
28 905

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
40 898
285
298 560
144 865
390 137
65 653

404
154 397
385
1 317 214
580 972
1 077 550
315 276

100
26
74
23
25
36
21

0
4 549
0
3 748
27 392
-7 555
-35 549

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
Resultatenligt
som
upp till
belopp
budget
överstiger 30% resp 100%
upp till
högst 30%
resultatkrav
( sjv prod )
soliditet

3 000
0
4 000

-4 776

0
0
0

28 905

28 905

28 905

4 549

4 549

4 549

3 748
12 392

3 748
3 718

3 748
3 718

0
0
0
15 000
-23 700
4 000

40 920

