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Landstingsstyrelsen, ärende 24

Delårsbokslut 2007
Socialdemokraterna och vänsterpartiet föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta
att fastställa delårsbokslut för 2007
att uppdra till landstingsstyrelsen/produktionsutskottet att snarast inleda en formaliserad dialog med de resultatenheter som prognostiserar en negativ avvikelse mot
budget i syfte att säkerställa att åtgärder vidtas för att åtgärda rådande budgetavvikelser vid akutsjukhusen.

Delårsbokslutet ger vid handen att samtliga större akutsjukhus går med underskott.
Negativa budgetavvikelser för helåret prognostiseras vid tre akutsjukhus. Med tanke
på ekonomiskt utfall för det första halvåret ter sig dessutom avrapporterade prognoser för helåret som något optimistiska vad gäller ett par av akutsjukhusen.
Därför är det anmärkningsvärt att landstingsstyrelsens borgerliga majoritet konsekvent underlåter att återkomma med utlovade åtgärder som kan säkerställa det ekonomiska utfallet i enlighet med budgeterat resultat vid akutsjukhusen. I månadsbokslut efter månadsbokslut utlovas åtgärder till nästkommande månadsbokslut, för
att sedan utebli.
En central orsak till detta förhållande är bristerna i produktionsutskottets arbete. Utskottet har uppenbarligen svårigheter att klara av sin roll som den främsta utövaren
av en aktiv ägarstyrning. Utskottets dialog med akutsjukhusen om verksamhet och
ekonomi måste omgående fördjupas.
Det finns i delårsbokslutet några oroande trender, som borde föranleda stark uppmärksamhet från föredragande landstingsråd och den politiska majoriteten:
- att läkemedelskostnaderna fortsätter att öka kraftigt
- att kostnaderna för inhyrd personal ökar
- att kostnaderna för inköp ökar.
Delårsbokslutet visar att verksamhetens samlade kostnader förväntas öka med 5,2
procent under 2007, vilket är klart högre än budget men i någorlunda paritet med
2006 års kostnadsutveckling om 5,0 procent. För den samlade hälso- och sjukvården
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visar delårsbokslutet att kostnaderna ökar med 4,9 procent under första halvåret
2007, vilket ska ställas i kontrast till de snålt tilltagna budgetdirektiv för 2008 som
fastställts av den borgerliga majoriteten där den samlade sjukvården endast medges
ett tillskott om dryga 3 procent. Delårsbokslutet bekräftar att den borgerliga landstingsmajoritetens ekonomiska politik för sjukvården inte är hållbar. Inför 2008 måste
hälso- och sjukvården ges ökade resurser jämfört med vad som medgivits i landstingsfullmäktiges beslut om budgetdirektiv.
Kollektivtrafikens utveckling hittills under 2007 är bekymmersam. SL har under de
närmast föregående åren sett en resandeökning, men nu ökar resandet med SL plötsligt inte alls. Årets första halvår innebär ett oförändrat resande. Det är anmärkningsvärt och oroväckande.
Från juli förra året till juli i år har arbetslösheten sjunkit med en tredjedel. Stockholms län är inget undantag. Nästan 13 000 fler har ett arbete att åka till i juli i år
jämfört med föregående år. När allt fler människor har ett arbete att åka till ökar
antalet resor med såväl bil som kollektivtrafik. I Stockholms län är det en mycket
hög andel som väljer att åka kollektivt till sitt arbete. Dagens bensinpriser motverkar
inte den trenden. Att utbudet av trafik förstärkts samt att allt fler av resenärerna är
nöjda kan inte heller sägas motverka viljan att resa kollektivt. Varför ökar då inte
resandet med SL?
Den enda stora förändringen för SL under våren har varit de borgerliga prishöjningarna. Den borgerliga alliansen beslutade att från och med den första april i år återinföra zonuppdelningen av SL-trafiken. De nya zonerna följde dock ingen given princip såsom avstånd eller trafikslag. Det gjorde det nya systemet svårförståligt och
rörigt för resenärerna. Många upplever systemet som helt godtyckligt. Samtidigt höjdes priserna radikalt på såväl enkelbiljetter som kort. Någon annan omvälvande händelse som kan ha påverkar benägenheten att resa med SL har inte inträffat under våren. Den uteblivna resandeökningen är en konsekvens av den borgerliga politiken.
Med all sannolikhet kommer den återinförda trängselskatten ge en positiv effekt på
resandet med SL under det kommande halvåret. Det är välkommet, men effekten
urholkas av det den borgerliga alliansens prishöjningar.
Utvecklingen inom hälso- och sjukvården under det första halvåret lämnar mycket
övrigt att önska. Telefontillgängligheten till husläkarverksamheten har inte förbättrats alls, utan är oförändrad under våren 2007 jämfört med 2006.
Färre patienter erbjuds läkarbesök samma dag som man kontaktat vårdcentralen jämfört med 2006. Antalet patienter som får vänta mer än fem dagar är fler än vad som
var fallet under 2006. Detta trots att den borgerliga majoriteten lovat att vårdgarantin
ska innebära att man ska få besöka en läkare senast fem dagar efter det att man sökt
kontakt.
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Barnsjukvården har gått på knäna. Barnsjukvården på Södertörn får inte den utlovade
förstärkningen. Ännu har heller inte den utlovade närakuten på Astrid Lindgrens
Barnsjukhus öppnats.
Antalet läkarbesök inom psykiatrin är färre än budgeterat. Nära en tredjedel av de
medel (22 mkr av 76 mkr) som skulle använts för en psykiatriöversyn kommer uppenbarligen inte att nyttjas. Inom neuropsykiatrin finns ett stort patientbehov av fler
utredningar, men åtgärder för ökad produktionskapacitet har inte vidtagits under det
första halvåret.
De utlovade satsningarna på fler demensutredningar har skjutits på framtiden. Hälsosamtal för äldre genomförs inte i den utsträckning som utlovats. Satsningen på geriatrisk kompetens i närsjukvården har inte förverkligats som utfästs. Av den i landstingsfullmäktige utlovad stora satsningen på fler hörapparatutprovningar blev intet.
Prognosen är att 6 stycken fler ska genomföras under 2007 jämfört med 2006
(13 700 jämfört med 13 664 ).
Sammantaget kan konstateras att det första halvåret 2007 präglas av:
- ekonomiska underskott vid akutsjukhusen och en passiv ägarstyrning
- utebliven resandeökning i kollektivtrafiken till följd av politiska beslut som
fördyrar och gör det krångligare för resenärerna
- tilltagande stagnation i sjukvården med längre väntetider på vårdcentralerna
och uteblivna satsningar på psykiatrin och barnsjukvården.

