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Sammanfattning
Alliansens budget innebär kraftfulla satsningar på sjukvård och kollektivtrafik.
Samtidigt som vardagen blir lättare för stockholmarna genom förbättrad
tillgänglighet och kvalitet i vården och ökad tillförlitlighet i kollektivtrafiken får
stockholmarna mer pengar i plånboken.
Sjukvården förstärks under 2008. Alliansens övergripande mål är en modern
sjukvård med ökad kvalitet och tillgänglighet, samtidigt som patientinflytandet
stärks. Patienten ska stå i centrum för en sjukvård som ska vara lätt att nå. Stora
satsningar görs också på att skapa förutsättningar för nya mediciner, inte minst inom
cancervården.
Valfrihetsreformen Vårdval Stockholm innebär att makten över sjukvården flyttas
från politikerna till patienterna. Det är en historisk reform som kommer att leda till
ökad tillgänglighet, större mångfald och valfrihet samt en förbättrad service.
Ökad mångfald ger positiva effekter i form av tydligare organisation, mål och
ledarskap. Detta behövs för att klara av att attrahera arbetskraft till hälso- och
sjukvården i framtiden. Men också för att öka invånarnas valfrihet.
Konkurrensutsättning och upphandling stimulerar till ökad dialog kring vårdens
kvalitet vilket ger bättre förutsättningar att skapa det vårdutbud befolkningen är i
behov av, samtidigt som skattebetalarnas pengar används på bästa sätt.
Inom psykiatrin vidtas flera viktiga åtgärder för att både öka mångfalden och
förbättra tillgängligheten. Särskilt fokus sätts på unga vuxna. En
lågtröskelmottagning för missbrukare med tydlig inriktning även på uppsökande
verksamhet startas upp under 2008. Äldrevården förstärks med bland annat fler
äldreteam. För att ytterligare befästa det viktiga arbetet med en ökad patientsäkerhet
permanentas patientsäkerhetskommittén som har funnits under 2007.
En ny cancerplan upprättas och landstinget investerar bland annat i fyra nya
acceleratorer till strålkanoner för att förbättra kapaciteten inom cancersjukvården.
Inom tandvården ska bland annat en bättre fungerande tandvårdsmarknad skapas
genom stimulans för en mångfald av utövare och nya konkurrensneutrala
ersättningssystem.
Stora satsningar görs för att både öka tillförlitligheten såväl som attraktiviteten hos
kollektivtrafiken. Kraftigt förbättrat underhåll, dygnet-runt-trafik i tunnelbana och
pendeltåg på helgerna samt en mer adekvat störningsinformation utgör axplock av de
satsningar som görs.
Att öka kollektivtrafikresandet är den viktigaste miljöinsatsen som Stockholms läns
landsting kan vidta. Varje invånare och besökare i länet som väljer kollektivtrafik
innebär en miljövinst.
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Stockholms läns landsting är ett av de landsting som kommit längst i arbetet med att
minska utsläppen av växthusgaser och ska fortsätta att gå i främsta ledet för en bättre
miljö. Under kommande år görs stora investeringar inom bland annat
kollektivtrafiken och sjukhusen för att minska landstingets direkta utsläpp.
Alliansens budget för 2008 presenterar offensiva satsningar på våra
kärnverksamheter, sjukvård och kollektivtrafik samtidigt som den lägger en stabil
ekonomisk grund för en fortsatt utveckling av dessa områden. En stabil ekonomisk
grund är även en förutsättning för att arbetet med att sänka landets i särklass högsta
landstingsskatt ska kunna fortgå under mandatperioden.
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1. Tillgänglighet och säkerhet - Tillväxt och framtidstro
Stockholms läns landsting har fått en ny inriktning. Tillväxten ökar och framtidstron
har stärkts med fler i arbete och ökad mångfald inom flera samhällssektorer där
vården utgör en viktig del. Fler beslut tas av människor själva. Patientens ställning
har stärkts och tillgängligheten i vården ökat. Samtidigt har kollektivtrafiken blivit
mer tillförlitlig. Allt detta har utgjort den borgerliga Alliansens mål och utgör också
vår vision för framtiden.
I budgeten för 2008 och framåt bygger vi vidare på denna inriktning. Alla invånare i
Stockholms län ska ha rätt till en jämlik vård i rätt tid och en kollektivtrafik som är
pålitlig, trygg och prisvärd. Den enskilde individen ska stå i fokus. Valfrihet,
mångfald och trygghet är ledord som ska göra att landstinget utvecklas till en öppen
och utvecklingsbenägen organisation med uppgiften att ge god service till invånarna i
vårt län. Landstinget ska vara en föregångare i hur man hanterar miljöfrågor.
Sjukvården är en stark framtidsbransch. Nya Karolinska sjukhuset blir motorn i ett
biomedicinskt kluster i Stockholm. Stockholms län ligger långt framme när det gäller
mångfald och entreprenörskap i vården och detta arbete ska fortsätta prägla
Stockholms läns landsting. Nya driftsformer för vården kommer att prövas.
Med fri etablering för husläkare, ett resursfördelningssystem som tillåter att pengarna
följer den enskilde patienten och hembesök som kommer att erbjudas framförallt
äldre och barnfamiljerna ökar möjligheten att erbjuda invånarna en markant ökad
tillgänglighet inom vardagssjukvården. Beslutet och genomförandet av Vårdval
Stockholm är en av denna mandatperiods absolut viktigaste frågor.
Våra budgetmål kan sammanfattas enligt följande tre punkter:
•

Förbättra tillgängligheten och kvaliteten inom hälso- och sjukvården

•

Förbättra kollektivtrafikens tillförlitlighet

•

Säkerställa en ekonomi i balans

Därutöver ska landstinget även arbeta för att:
•

Befolkningens hälsa är god och befolkningen erbjuds en kvalitativt god och
lätt tillgänglig hälso- och sjukvård i tid och på lika villkor

•

Regionens transportsystem är effektivt och hållbart med en väl fungerande
kollektivtrafik kännetecknad av hög tillgänglighet och god kvalitet

•

De i regionplanen beslutade målen för regionens utveckling genomförs;
internationell konkurrenskraft, goda och jämlika levnadsvillkor samt
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långsiktigt hållbar livsmiljö
•

Vara en modern arbetsgivare där det konstruktiva samtalet ska vara
välkommet och medarbetarna känner arbetsglädje, stolthet, engagemang och
framtidstro i en organisation som kännetecknas av kompetens och långsiktig
verksamhetsutveckling

•

Vara ett föredöme inom områdena jämställdhet, mångfald, miljö och
hållbarhet

Landstinget ska bidra till att skapa bättre förutsättningar för tillväxt och framtidstro i
regionen. Individen ska stå i fokus. Valfrihet, mångfald och trygghet är ledord som
ska göra att landstinget utvecklas till en öppen och utvecklingsbenägen organisation
med uppgiften att ge god service till invånarna i vårt län.
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En stabil ekonomisk bas

Fler nya jobb
Allt fler människor går från utanförskap till arbete. Bara i Stockholms län har det
nyanmälts närmare 70 000 nya jobb på ett år. Allt fler människor går från
utanförskap till arbete. Bara i Stockholms län har det nyanmälts närmare 70 000 nya
jobb på ett år. Sysselsättningsgraden för Stockholms län har ökat markant på sistone.
Under tredje kvartalet 2007 slogs nytt rekord vad gäller antalet arbetande invånare i
Stockholms län.
Sysselsatta 16-64 år (AKU), 1000-tal. Stockholms län
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Ett minskat utanförskap och fler människor som arbetar leder till ökade
skatteintäkter. Alliansregeringens jobbpolitik möjliggör att vi tillför 2,4 miljarder
kronor till sjukvården och 1,1 miljard kronor till kollektivtrafiken. Vi uppfyller
dessutom vårt vallöfte genom att inleda sänkningen av landets i särklass högsta
landstingsskatt.
Stockholms läns landsting måste arbeta konsekvent med att säkra en långsiktigt
hållbar finansiering av medborgarnas uppdrag. Grunden för finansieringen är
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invånarnas möjligheter till egen försörjning. Därför är det en viktig fråga för
landstinget att fokusera på förutsättningar för nya jobb och tillväxt i vår region.
Ett omfattande tillväxtarbete kommer under 2008 att sjösättas i syfte att skapa bättre
förutsättningar för företagande och jobb i hela stockholmsregionen.
Budgeten är i balans och landstingets långsiktiga finansiella mål uppfylls.
Landstingsskatten
Landets i särklass högsta landstingsskatt sänks under mandatperioden. Vi menar att
privat sparande är bättre än offentligt. Varje extra tioöring som tas ut i skatt innebär
begränsningar av invånarens frihet. Vi inleder från och med 2008 arbetet med att
sänka skatten tioöring för tioöring.
Det är möjligt att sänka landstingsskatten ännu mer om landstinget alltid strävar efter
att söka bästa möjliga arbetsformer, ständigt förbättra sina verksamheter och på annat
sätt ompröva, söka förnyelse och effektiviseringar. I takt med att vår politik ger
resultat kan vi steg för steg sänka skatten.
Skatteutjämningen
Skatteutjämningssystemet är komplicerat och har många olika motverkande
parametrar, men resultatet är tydligt. Stockholm drabbas hårt. Bara under 2008
kommer invånarna i Stockholms län att betala närmare 1,2 miljarder kronor till andra
delar av landet via utjämningssystemet. Utöver den del som landstinget står för
drabbas invånarna i länets respektive kommuner genom det kommunala
utjämningssystemet. Detta är en straffskatt på stockholmarna. Detta drabbar
Stockholm som region, men i förlängningen även hela landet. Stockholmsregionen är
en tillväxtmotor för hela den svenska ekonomin.
Förutsättningar
Förutsättningarna år 2008, med utgångspunkt från budgetdirektiven, är
sammanfattningsvis följande:
•

Budgeten är i balans och landstingets långsiktiga finansiella mål
uppfylls.

•

Landstingsskatten sänks med 17 öre till 12,10 kronor.

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden har i särskilt uppdrag att prioritera en
fortsatt förbättring av tillgängligheten.

•

En ny strategisk styrmodell för akutsjukhusen införs.

•

Priset på SL:s 30-dagarskort höjs med 70 kronor den 1 mars 2008.

•

Samrådsförslag till en ny regional utvecklingsplan (RUFS) för
Stockholmsregionen färdigställs under året, i nära samarbete med kommuner
och andra aktörer.

•

Det nya miljöprogrammet – Miljö Steg 5 – fortsätter att genomföras.
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Regional utveckling

Landstingets verksamheter ska bidra till att länet utvecklas i enlighet med den
regionala utvecklingsplanens mål (RUFS 2001), som är internationell konkurrenskraft, goda och jämlika levnadsvillkor samt långsiktigt hållbar livsmiljö. Hälsooch sjukvården, trafikverksamheten, den regionala utvecklingsplaneringen, kulturverksamheten med flera landstingsverksamheter har alla betydelse för regionens
utveckling. Arbete pågår nu med en ny regional utvecklingsplan som ska vara klar
2010 och som tas fram i samråd med medborgarna, kommunerna, näringslivet och
andra aktörer i regionen. Alla berörda förvaltningar/bolag ska medverka.
Det projekt som pågår tillsammans med berörda kommuner för att utveckla den
regionala kärnan i Flemingsberg ska fullföljas, med en tydlig koppling till utvecklingsprojekt som leder till företagsetableringar. Landstingets långsiktiga engagemang
i verksamheterna vid Karolinska Institutet ska fortsätta. Landstinget bidrar till utvecklingen i Norra stationsområdet, bland annat genom den fortsatta planeringen av
ett nytt universitetssjukhus på Karolinska Universitetssjukhusets område i Solna.
Tillsammans med berörda högskolor och andra aktörer ska landstinget fortsätta verka
för att stärka Stockholmsregionen inom life science.
Samarbetet i Stockholm-Mälarregionen stärks, såväl i arbetet med en ny regional
utvecklingsplan som i landstingets egna kärnverksamheter.
Landstingets internationella kontakter intensifieras. De ska dels bidra till regionens
övergripande utveckling, dels främja utvecklingen av landstingets egna verksamheter.

1.3

Samhällsekonomisk utveckling

Svensk ekonomi utvecklas starkt. Fler och fler får jobb och utanförskapet minskar.
Därmed ökar förutsättningarna för fortsatta skattesänkningar och fler satsningar på
utvecklade välfärdstjänster.
Ett bra entreprenörs- och företagsklimat i hela landet är avgörande för att svensk
ekonomi ska växa och vara livskraftig. Vägen mot full sysselsättning och ett stigande
välstånd går via ett dynamiskt näringsliv där entreprenörer och företagare vill och
vågar satsa. Detta klimat skapas med hjälp av alliansregeringens satsningar på att
förenkla för företagare. En annan viktig faktor är ett ökat arbetsutbud. Detta skapas
genom att göra det mer lönsamt för individen att arbeta än att inte arbeta.
Regeringens inriktning på att skapa incitament för att arbeta har, tillsammans med
den goda konjunkturutvecklingen, gjort att sysselsättningen under det senaste året
ökat i snabb takt. Antalet sysselsatta uppnådde vid halvårsskiftet sin högsta notering
någonsin. Under 2008 väntas sysselsättningen öka ytterligare samtidigt som den
öppna arbetslösheten fortsätter att falla.
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Stockholmsregionen är en tillväxtmotor för hela riket. Effekterna av regeringens
politik blir därför påtagliga i Stockholms län. Det minskade utanförskapet är tydligt i
antalet nystartsjobb i länet. Arbetsförmedlingens prognoser visar att cirka 2000
personer i Stockholms län, som tidigare befunnit sig i långtidsarbetslöshet, under
2007 har fått ett jobb att gå till.
Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) och arbetsmarknad fortsätter att utvecklas
starkt. BNP väntas växa med 3,4 procent 2007 och 3,0 procent 2008.
Det är främst den inhemska efterfrågan som driver tillväxten. De senaste årens
starka investeringstillväxt når sin topp 2007. Hushållens konsumtion väntas öka
kraftigt framöver. Detta till följd av snabbt stigande disponibla inkomster, ökande
sysselsättning och en i utgångsläget god förmögenhetsställning. Efterfrågan på
arbetskraft är stark, sysselsättningen fortsätter att stiga år 2008. Antalet sysselsatta
beräknas öka med 1,2 procent år 2008. Det motsvarar en ökning med sammantaget
150 000 personer.

2. Landstinget 2008-2010
Sedan Alliansen tog över Stockholms läns landsting har ett antal strategiskt viktiga
genomlysningar och åtgärder vidtagits i syfte att få kontroll över landstingets
verksamheter så att varje skattekrona används så ändamålsenligt som möjligt för att
ge medborgarna tillförlitlig kollektivtrafik och en tillgänglig vård av världsklass.
Den snabba tekniska utvecklingen inom såväl medicinteknik som IT-området i stort
innebär nya tillämpningar och arbetssätt. Utvecklingen och utvecklingsarbetet ställer
stora och delvis nya krav på kontroll och uppföljning. IT-området var ur dessa
aspekter eftersatta när Alliansen tog över. För att kunna fatta ändamålsenliga beslut
genomfördes en genomlysning av IT-området under 2007. Detta har medfört att vi nu
kan göra specifika och kostnadseffektiva satsningar. En ny IT-strategi och en ny ITplan tas fram som säkerställer att landstingets IT-arbete sker på ett kontrollerat och
effektivt sätt.
Alliansen har även under 2007 hanterat den problematiska situation inom
akutsjukvården som var ett arv från den förra majoriteten. Ett arv där
ändamålsenlighet, kvalitet och kostnadseffektivitet inte gått hand i hand. Detta har
medfört att Alliansen lagt mycket tid och energi för att klargöra akutsjukhusens
nuläge samt att skapa förutsättningar för att ställa om akutsjukvården till en väl
fungerande struktur i den totala sjukvårdsstrategi. Med en strategi som bygger på att
ansvar och befogenheter tydlig följs åt och att olika typer av incitament uppmuntras.
Vidare har Alliansen klargjort regelverket för ägarstyrning genom att ägarpolicy,
generella ägardirektiv såväl som specifika ägardirektiv tagits fram för landstingets
verksamheter. Detta är viktiga åtgärder i vår ambition att förstärka styrningen och
uppföljningen av landstingets verksamheter.
Detta är delar i det förändringsarbete som Alliansen arbetat målmedvetet för under
2007 för att skapa förutsättningar att ta nästa steg under 2008 mot en ändamålsenlig,
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kvalitetsinriktad och kostnadseffektiv organisation. Alla verksamheter inom
Stockholms läns landsting ska arbeta med ett systematiskt förbättringsarbete som
utgår ifrån ett processorienterat synsätt. Genom ett processorienterat synsätt ser man
både till helheten och detaljerna. Förbättringsarbetet ska fokusera på människan, som
medborgare, patient, resenär och som medarbetare. Förbättringsarbetet i landstingets
verksamheter ska vara en integrerad del av den dagliga verksamheten . För att uppnå
goda resultat i hela landstinget är det väsentligt att goda exempel kommuniceras och
sprids i hela organisationen. Att skapa positiv förändring och värde handlar om att
minimera alla former av resursslöseri. Detta kan handla om allt från att ta bort onödig
byråkrati till att se till att processer och rutiner är så utformade att väntan i vården
minimeras. Alliansen ger i denna budget mycket goda förutsättningar för att
avsevärda förbättringar inom främst vård och kollektivtrafik ska uppnås. Lika viktigt
som att tillföra medel till verksamheterna är det målmedvetna arbetet med att
förändra sättet att tänka, sättet att arbeta och sättet att lösa problem. 2008 är
startskottet för ett processorienterat synsätt i syfte att använda varje skattekrona på
bästa sätt.

2.1

Resultatbudget och balanskravet

Resultatutveckling 2006-2010

2006
resultat

513

533

457

2007
budget

2007
prognos

2008
budget

409

400

2009 plan 2010 plan

-2149
Illustration över resultatutvecklingen från 2006 och fram till planår 2010

Stockholms läns landstings budget för år 2008 är i balans. Resultatet budgeteras till
ett överskott på 457 miljoner kronor, vilket är i nivå med budgetdirektiven. I
resultatet ingår 50 miljoner kronor i budgeterade reavinster. Det resultat som ska
jämföras med kommunallagens krav på en budget i balans är 407 miljoner kronor.
Resultatbudgeten bygger på av förvaltningar och bolag inrapporterade
budgetunderlag som har konsoliderats.
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BALANSKRAVET
Lagreglerna om balanskrav kommer att tillämpas för nionde året i 2008 bokslut.
Budget i balans innebär att landstingen ska upprätta sin budget så att intäkterna
överstiger kostnaderna. Om ett landsting visar ett underskott för räkenskapsåret
ska det redovisade egna kapitalet i balansräkningen återställas senast under det
tredje året efter det år då underskottet uppkom. Landstingsfullmäktige kan
besluta om att sådan reglering inte ska göras. Detta förutsätter att synnerliga skäl
kan åberopas och att beslutade åtgärder är förenliga med god ekonomisk
hushållning. 2007 års bokslut beräknas ge ett överskott på 533 mkr, vilket
ytterligare kommer att öka det positiva överskottet enligt balanskravet som i
2006 års bokslut uppgick till 1 940 mkr.
Då budgeten för 2008 uppvisar ett betydande överskott och balanskravets statut är
uppfyllda, kan det konstateras att den presenterade budgeten är förenlig med god
ekonomisk hushållning.
RESULTATRÄKNING

Mkr
S:a verksamhetsintäkter

Utfall
Prognos
2006
2007
12 524
12 507

Skatteintäkter
Generellt statsbidrag
Utjämningssystemet
Prognososäkerhet
Summa skatteintäkter

43 243
4 669
-1 976

45 534
4 495
-1 396

45 935

Summa intäkter

Budget
2007
12 092

Budget Ändring
2008
B08/B07
13 106
8,4%

Plan
2010
12 967

50 096
4 701
-1 243
-200
53 355

51 974
4 864
-1 248
-300
55 290

48 633

45 280
4 499
-1 457
-200
48 123

51 278

5,8%
2,9%
-14,3%
-100,0%
6,6%

58 459

61 140

60 215

64 384

6,9%

66 133

68 257

-57 447

-57 129

-56 211

-59 991

6,7%

-61 944

-63 907

1 012

4 010

4 004

4 393

4 614

4 791

Avskrivningar

-2 355

-2 519

-2 504

-2 695

-2 736

-2 886

Rörelseresultat

-1 343

1 492

1 500

1 698

1 878

1 905

112
-918
-806

74
-1 033
-959

91
-1 078
-987

46
-1 287
-1 241

90
-1 134
-1 044

90
-1 154
-1 064

-2 149

533

513

457

409

400

S:a verksamhetens kostnader
Resultat före avskrivningar

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Finansnetto
Resultat
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

47 895
4 631
-1 248

Plan
2009
12 778

7,6%

-49,3%
19,4%
25,7%

12 524

12 507

12 092

13 061

8,0%

12 778

12 967

-57 447

-57 129

-56 211

-59 991

6,7%

-61 944

-63 907

-2 355

-2 519

-2 504

-2 695

7,6%

-2 736

-2 886

-47 279

-47 141

-46 623

-49 625

6,4%

-51 902

-53 826

Intäktsutveckling
De totala intäkterna 2008 budgeteras öka med cirka 4,2 miljarder kronor vilket
motsvarar nästan 7 procent. Denna ökning beror främst på att fler invånare i
Stockholms län har kommit i jobb, vilket gör att skatteintäkterna ökar.
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Taxor och avgifter inom vården ska vara oförändrade med undantag för
Folktandvården, avgift för dagvård samt en ökad avgift för besök på röntgen,
fysiologi- och neurofyslab.
I kollektivtrafiken kommer 30-dagarskortet från den 1 mars att kosta 690 kronor och
övriga biljettsortimentet höjs i motsvarande grad.
De preliminära skatteintäkterna 2008 budgeteras till drygt 51,3 miljarder kronor,
vilket är en ökning med 6,6 procent jämfört med budget 2007. Vi påbörjar nu arbetet
med att steg för steg sänka landets i särklass högsta landstingsskatt.
Landstingsskatten 2008 sänks med 17 öre till 12 kronor och 10 öre. Konjunkturen är
fortsatt stark och allt pekar på att vi kommer ha en stark utveckling avseende
skatteintäkter under 2008.
Kostnaden för utjämningssystemet beräknas för år 2008 till cirka 1,2 miljarder
kronor för Stockholms läns landsting.
Kostnadsutveckling
Verksamhetens kostnader budgeteras öka med cirka 3,8 miljarder kronor vilket
motsvarar 6,7 procent jämfört med budget 2007.
Landstingets kapitalkostnader (avskrivningar plus finansiella kostnader) fortsätter att
öka sett över flera år. År 2008 budgeteras dessa till cirka 3,9 miljarder kronor.
Ökningen över tid beror främst på de stora investeringar som genomförts och
fortsätter att genomföras i kollektivtrafiken. Även investeringar i vården ökar
markant och då främst investeringen i Nya Karolinska.

2.2

Balansbudget

Mkr
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

Utfall
Prognos
2006
2007
38 023
40 698
7 306
6 306

Budget
2008
45 445
6 306

Plan
2009
49 083
6 306

Plan
2010
53 178
6 306

Summa tillgångar

45 329

47 004

51 751

55 389

59 483

Ingående eget kapital
Årets resultat
Summa eget kapital

1 517
-2 149
-632

-632
533
-99

-99
457
358

358
409
767

767
400
1 167

Summa avsättningar

12 306

12 914

13 726

14 565

15 476

Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

20 491
13 164
33 655

20 491
13 699
34 190

23 491
14 176
37 667

25 491
14 567
40 058

27 691
15 150
42 841

Summa eget kapital och skulder

45 329

47 004

51 750

55 389

59 483
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Landstingets balansomslutning är vid utgången av år 2008 budgeterad till cirka 51,8
miljarder kronor och nettoinvesteringarna (investeringar reducerat med
avskrivningar) under året budgeteras till cirka 4,7 miljarder kronor.
Landstingets egna kapital budgeteras vid utgången av 2008 vara 358 miljoner kronor.

2.3

Finansieringsbudget

Mkr
Årets resultat
Avskrivningar
Reavinster, övrigt
Summa kassaflöde från
verksamheten
Förändring av rörelsekapital
Investeringar
Försäljningar, övrigt
Summa kassaflöde efter
investeringar
Pensioner och övriga avsättningar
Kassaflöde före extern finansiering
Extern finansiering

Utfall
2006
-2 149
2 355
1 401

Budget
2007
513
2 504
-185

Budget
2008
457
2 695
-50

Plan
2009
409
2 736

Plan
2010
400
2 886

1 607

2 832

3 102

3 145

3 286

48
-5 003
470

-107
-5 709
410

0
-7 442
51

0
-6 338
-37

0
-6 895
-85

-2 878

-2 574

-4 289

-3 230

-3 694

2 375
-503

900
-1 674

812
-3 477

839
-2 391

911
-2 783

-77

1674

3477

2391

2783

Landstinget kommer att göra stora satsningar för att stärka Stockholmsregionen som
rikets tillväxtmotor. För att klara av denna ambition krävs investeringar som gör att
Stockholm kan växa och utvecklas. Stora satsningar görs inom kollektivtrafiken för
förbättrad trafik och ökad tillgänglighet. Stora satsningar görs även inom vården
både för att bygga det nya universitetssjukhuset med spetskompetens i världsklass
och för att förbättra vården på övriga sjukhus bland annat i form av att bereda
investeringsutrymme för nya operationsavdelningar.
De stora investeringsvolymerna kräver ett behov av extern finansiering. Kassaflödet
2008 före extern finansiering budgeteras uppgå till cirka minus 3,5 miljarder kronor.
Extern finansiering kan ske på en rad olika sätt. Ett av dem är lånefinansiering. Ett
annat är att stora investeringsprojekt finansieras genom så kallad
funktionsupphandling. Detta innebär att extern part är involverad som partner i hela
projektet och kan ta ansvar för flera delar av projektet än bara finansieringen.
Alliansen anser att finansieringsfrågor ska lösas så effektiv som möjligt och varje
investeringsprojekt ska finansieras utifrån ett långsiktigt helhetsperspektiv.
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Investeringsbudget

Mkr, netto

Utfall

Budget

Budget

Ändring

2006

2007

2008

08/07

Trafik

3 532

3 878

4 834

25%

Byggnader

772

1 148

1 889

65%

Maskiner, inventarier och IT

699

683

719

5%

0

0

0

5 003

5 709

7 442

Övrigt
Summa investeringar

30%

Landstingets investeringar beräknas under perioden 2008-2012 uppgå till totalt 31,6
miljarder kronor, varav 7,4 miljarder kronor avser 2008. Planen omfattar såväl pågående/tidigare beslutade objekt som nya objekt inklusive objekt under beredning inför
beslut i fullmäktige, till exempel Nya Karolinska Solna.

Investeringar 2006 – 2012 (mkr)
Totalt ca 31,6
mdkr 2008-2012

8 000
7 000
6 000
5 000

Vården

4 000

Trafiken

3 000
2 000
1 000
0
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Vårdens investeringar uppgår 2008-2012 till 16,1 miljarder kronor och omfattar nyoch ombyggnader samt investeringar i maskiner, inventarier och IT. Byggnadsinvesteringarna uppgår 2008-2012 till 6,7 miljarder kronor varav 1,2 miljarder
kronor avser 2008.
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De totala investeringarna inom sjukvården uppgår 2008-2012 till 10,0 miljarder
kronor, varav 1,8 miljarder kronor avser 2008. Investeringarna omfattar ny- och
ombyggnader i landstingsägda fastigheter (LFS), anskaffning av maskiner och
inventarier samt ombyggnader i externt förhyrda lokaler.
Byggnadsinvesteringarna i landstingsägda fastigheter uppgår 2008 till 1 159 miljoner
kronor och avser såväl pågående som nya objekt. Den totala volymen pågående
objekt uppgår till 434 miljoner kronor. Objekt för att säkerställa drift och tillgänglighet dominerar bland pågående objekt. De större objekten avser kraftförsörjning
(75 mkr) och byte av avloppsledningar (85 mkr) vid Karolinska
Universitetssjukhuset Huddinge, renovering av Södersjukhusets fasader (110 mkr)
samt sprinkler och brandskydd (74 mkr) vid Danderyds sjukhus.
Den totala volymen nya objekt, som blir föremål för landstingsfullmäktiges ställningstagande, uppgår 2008 till 725 mkr. Objekten befinner sig i olika beredningsskeden såsom behovsanalys, förstudie, programarbeten. De större investeringarna
avser:
•

Nybyggnad för Rättspsykiatri (762) mkr. En ny utredning avseende nybyggnationen för Rättspsykiatri har genomförts under 2007. Objektet fanns redan i
2006 års budget men underlaget var ofullständigt, bland annat saknades
indexeringen i kalkyler. Ett nytt förslag har tagits fram i samverkan mellan
verksamheten SLSO, fastighetsförvaltaren Locum, beställaren HSN, landstingsstyrelsens förvaltning samt Rättsmedicinalverket RMV. Samtliga parter
ställer sig bakom förslaget som är anpassat både för verksamhetens aktuella
behov och för smidig anpassning till sannolikt uppkommande behov inom
överskådlig framtid.

•

Operationsavdelningar vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge,
Södersjukhuset, Danderyds sjukhus samt Södertälje sjukhus. Objekten är
föremål för särskild utredning med anledning av landstingsfullmäktiges
uppdrag angående förstudie inför beslut om fortsatta programarbeten.

Investeringar i maskiner och inventarier uppgår 2008 till 672 miljoner kronor och
avser framför allt anskaffning av medicinteknisk utrustning till akutsjukhusen. Bland
större objekt noteras anestesiarbetsstationer vid Södersjukhuset (24 mkr) och MRkamera vid Karolinska Universitetssjukhuset (18 mkr). Investeringsbudgeten medger
fyra nya strålbehandlingsacceleratorer som ska ersätta äldre och föråldrade med dålig
kapacitet.
Alla nya objekt har granskats och godkänts ur miljösynpunkt.
Under den kommande femårsperioden sker en tydlig förskjutning från att
trafikinvesteringar varit helt dominerande till att investeringar i vården görs i hög
omfattning. Den enskilt största förklaringen till detta är att ett nytt
universitetssjukhus, Nya Karolinska, planeras. De första investeringarna i denna
stora investering ligger i investeringsplanen år 2008 för att sedan löpa under hela
planeringsperioden och fram till åtminstone år 2015. Under den femårsperiod som
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visas i diagrammet ovan motsvarar investeringen i Nya Karolinska 6 miljarder
kronor.
SL och WÅAB står för landstingets trafikinvesteringar och dessa uppgår under
perioden 2008-2012 till 14,6 miljarder kronor, varav 4,6 miljarder avser 2008. SL:s
investeringar 2008-2012 avser bland annat fortsatt upprustning och modernisering av
infrastrukturen, tillgänglighetsanpassning för funktionshindrade samt
bullerreducerande och säkerhetshöjande åtgärder.

2.5

Nya Karolinska Solna

Enligt plan ska landstingsfullmäktige i februari fatta beslut om att bygga Nya
Karolinska Solna. Enligt planerna ska sjukhuset bli norra Europas mest moderna,
med patientsäkerheten i absolut fokus. Universitetssjukhuset kommer att fungera
som navet i Stockholms läns akademiska sjukvårdsystem och motor i satsningen på
ett biomedicinskt centrum. En av huvudidéerna är en stark integration och samverkan
mellan sjukvård, klinisk forskning, grundforskning och utbildning. Möjligheterna till
samarbete med såväl Karolinska Institutet, övriga universitet och näringslivet är
viktigt.
Planeringen bygger på maximal flexibilitet. Stor vikt läggs vid att underlätta smidiga,
effektiva och patientsäkra vårdprocesser med god tillgänglighet och korta väntetider
för patienter. Dessutom skapas attraktiva miljöer som lever upp till kraven på
trygghet och gott omhändertagande. Fokus kommer att ligga på högspecialiserad
vård.
Målet är att ta sjukhuset i drift successivt 2013- 2015
Hur denna investering fördelar sig över åren 2008-2013 är svårbedömt men en tidig
uppskattning fram till färdigställt sjukhus är enligt nedan.
År
Mkr

2008
700

2009
1 100

2010
1 200

2011
1 500

2012
1 500

2013
1 800

2014
1 900

2015
1 900

2016
400
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Landstingsbidrag
SL

3,6%

PaN

3,6%

WÅAB

7,1%

Totalt

4,6%

HSN

5,0%

KuN

3,6%

N-tälje

4,9%

FtjN

3,6%

RTN

3,6%

Rev

4,8%

LS
-0,3%

Det totala landstingsbidraget/tillskottet 2008 uppgår till 49,9 miljarder kronor vilket
är en ökning jämfört med budget 2007 på 2,8 miljarder kronor vilket motsvarar 6 %.
Under 2007 gavs ägartillskott till Karolinska Universitetssjukhuset på 100 mkr,
utöver detta accepterade 2007 års budget ett underskott i Karolinskas verksamhet på
270 mkr. Vad gäller Danderydssjukhus AB gavs ett ägartillskott uppgående till 45
mkr och ett tillåtet underskott på 30 mkr. Till Södersjukhuset AB tillsköts 45 mkr
samt tilläts ett underskott på 20 mkr. Detta summerar till att dessa tre sjukhus har
erhållit medel utöver vad som erhållits från Hälso- och sjukvårdsnämnden på 510
mkr. Dessutom har Hälso- och sjukvårdsnämnden samt Norrtäljes gemensamma
hälso- och sjukvårds och omsorgsnämnd tillförts 122 mkr (HSN) samt 9,5 mkr
(TioHundranämnden), vilket inkluderas i ingångsvärdena för en jämförelse med
2008. Med beaktande av ovan beskrivna händelser under 2007 så är höjningarna av
landstingsbidragen totalt 4,6 procent.
För HSN innebär detta ett ökat landstingsbidrag med 5,7 % och ett ökat
landstingsbidrag med 5,0 % för Tiohundranämnden.

2.7

Planåren 2009-2010

Det är viktigt att de stora strategiska förändringar som föreslås i denna budget införs
och noggrant följs upp under verksamhetsåret 2008. Detta lägger grunden för att
skapa bra förutsättningar för planåren 2009 och 2010. Konjunkturen förväntas mattas
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av från år 2009, vilket gör det än mer viktigt att landstinget har ställt om till en
kostnadseffektiv organisation som klarar att leva upp till medborgarnas förväntningar
i deras roller som såsom patienter, anhöriga och resenärer.
Att Stockholm befinner sig i tillväxt är bra för invånarna och det är bra för regionen.
Landstinget vill vara med och skapa förutsättningar för att Stockholm är rikets
tillväxtmotor. Detta ställer stora krav på omfattande investeringar i både vård och
kollektivtrafik. Landstinget gör stora satsningar på kärnverksamheterna och
investeringsvolymerna för den kommande fem års perioden är omfattande.

2.8

Skattesats

Landstingsskattesatsen i Stockholms län sänks under år 2008 från 12,27 % till 12,10
kronor, vilket motsvarar en sänkning med 17 öre. De efterföljande åren sänks skatten
med ytterligare 10 öre per år. Landstingets fortsatta arbete med kostnadskontroll och
en gynnsam ekonomisk utveckling kan leda till förutsättningar för större
skattesänkningar under kommande år.
Skattesatsen för Stockholms läns landsting år 2007 fastställdes i oktober år 2006 till
12,27 procent (kronor per skattekrona). I riket som helhet var den genomsnittliga
skattesatsen 10,78 procent.

2.9

Medarbetarperspektivet

Stockholms läns landsting tillämpar en decentraliserad styrmodell. Detta innebär att
landstingets verksamheter har ansvar, men också befogenheter att utforma respektive
verksamhet på det mest ändamålsenliga sättet utifrån de policies, riktlinjer och
direktiv som ges på en landstingsgemensam nivå.
Landstingets kärnvärden är utifrån ett medarbetarperspektiv är:
− Tillgänglighet,
− Kompetens
− Trygghet
Dessa kärnvärden anger inriktningen för det personalstrategiska arbetet.
Respektive nämnd/styrelse har att tillse att verksamheterna bedriver ett
utvecklingsarbete som syftar till att ständigt förbättra verksamheten ur bland annat ett
medarbetarperspektiv.
Stockholms läns landsting ska som arbetsgivare verka mot diskriminering och arbeta
för jämlikhet oavsett kön, sexuell läggning, etnicitet, kulturell tillhörighet,
funktionshinder eller annat.
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Generellt gäller att åtgärdsplaner och liknande dokument ska utformas och beslutas
lokalt. Inrapportering av dessa dokument ska därför inte ske. Förbättringsinitiativ ska
utgå från respektive verksamhet anpassat till verksamhetens speciella förutsättningar.
Mål
Landstinget ska vara en konkurrenskraftig arbetsgivare, som förmår rekrytera,
utveckla och behålla kompetenta medarbetare där medarbetare känner engagemang
och arbetsglädje. Personalrelaterade frågor ska utgöra en integrerad del av
verksamhetsstyrningen. Personalarbetet ska bidra till att landstingets verksamheter
kännetecknas av kompetens och långsiktig verksamhetsutveckling.
Personalstrategiska områden för landstinget är: ledarskap/chefskap och
medarbetarskap, utveckling och lärande, arbetsmiljö och hälsa, jämställdhet och
mångfald samt lön och anställningsförmåner.
Ledarskap/Chefskap
Landstinget ska ha gemensamma riktlinjer för sin chefsförsörjning i syfte att över
tiden säkra tillgången på goda ledare. Chefsförsörjning innebär att stödja och
utveckla nuvarande chefer samt att attrahera och rekrytera nya. I begreppet
chefsförsörjning ryms också olika insatser vid chefsväxling.
Inriktningsmål:
• Riktlinjer för landstingets chefsförsörjning ska finnas.
• Chefskapets ansvar i den ekonomiska styrningen och uppföljningen ska
förtydligas.
• Chefsprogram ska vara tillgängligt även för andra personalgrupper utöver
läkare och sjuksköterskor.
Kompetensförsörjning/växling
Stockholms läns landsting är en stor arbetsgivare med cirka 45 000 anställda (inkl
Tiohundra). Av landstingets medarbetare arbetar 96 procent inom hälso- och
sjukvården inkl tandvården. Andelen högskoleutbildade är hög och många har
legitimationsyrken. Medelåldern är 45 år men varierar mellan olika yrken och
specialiteter. Dessa faktorer innebär att det kommer att ställas krav på
framförhållning och planering av kompetensväxling samt aktiv samverkan med
utbildningssamordnare.
Utländsk vårdpersonal och personer med utländsk vårdutbildning kommer att bli en
allt viktigare rekryteringskälla för landstinget inom de närmaste åren. För att
säkerställa att nyckelkompetens finns inom vården ska landstinget aktivt arbeta med
utlandsrekrytering inom bristområden och underlätta för personer med utländsk
vårdutbildning att få svensk legitimation genom att erbjuda auskultations- och
praktikplatser.
Lönebidrag ska användas för att möjliggöra för funktionshindrade personer att få
anställning inom landstinget.
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För att säkerställa att nyckelkompetens stannar i Stockholms läns landsting är det
viktigt att karriärmöjligheterna för medarbetarna blir fler. För att säkerställa att
nyckelkompetens stannar i Stockholms läns landsting är det viktigt att
karriärmöjligheterna för medarbetarna blir fler. För bl. a disputerad personal bör
verksamheterna t ex införa sk karriärstrappor. Individuella handlingsplaner kan vara
en annan del i att förbättra möjligheterna att behålla viktig kompetens inom
sjukvården.
30 mkr avsätts för en utökning av antalet ST-tjänster (specialistläkarutbildning) inom
sjukvården under 2008. Av dessa skall 20 mkr avse ST-tjänster inom allmänmedicin.
10 mkr destineras till fler ST-tjänster inom radiologi, psykiatri och patologi. En
fortsatt utökning av antalet ST-tjänster inom allmänmedicin under kommande år är
nödvändig för klara återväxt på grund av stora pensionsavgångar.
Inom Stockholms läns landsting råder brist på specialistutbildade sjuksköterskor
inom vissa områden. I dagsläget har landstinget en uppdragsutbildning för IVAsköterskor. Därutöver finns behov av utbildning för bland annat anestesi- och
operationssköterskor. Det fulla behovet och kostnadsansvaret skall utredas. Att
utbilda specialistsköterskor räcker dock inte. Arbetssituationen för dessa
högspecialiserade yrkesmänniskor måste ses över, det är viktigt att de får rätt ansvar
och rätt arbetsuppgifter.
Under året ska ett program arbetas fram för att öka intresset bland ungdomar med
utländsk bakgrund för vårdutbildningar i samarbete med kommuner och skolor. En
ökad samverkan med kommunerna krävs också för att förbättra
gymnasieutbildningen för undersköterskor.
Behovet av en utbildning för mentalskötare ska utredas.
Arbetsmiljö – Hälsa
De övergripande målen i landstingets Hälsoplan är att skapa hälsofrämjande
arbetsplatser och att minska sjukfrånvaron med minst en dag per år. Tyngdpunkten
ligger på förebyggande åtgärder. Friskvård är ett prioriterat område, liksom säkerhet
och arbetet mot våld och hot. Rehabiliteringsarbetet ska vidareutvecklas i syfte att
underlätta tidig återgång i arbetet.
Genom landstingets gemensamma medarbetarenkät har förvaltningar och bolag fått
ett effektivt mätinstrument för att utvärdera det personalstrategiska arbetet.
Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön.
Landstinget ska bedriva ett aktivt säkerhets- och arbetsmiljöarbete inom sina
verksamheter och ta ansvar för sina anställda. Våld och hot mot verksamheternas
medarbetare ska inte tolereras. Nolltolerans ska råda. Säkerhet och trygghet utgör
viktiga faktorer i attraktiva arbetsplatser och är en förutsättning för att bevara
landstingets konkurrenskraft som arbetsgivare. Program för att förebygga, bemöta
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och följa upp våld och hot i arbetsmiljön utgör ett viktigt komplement till Policy och
riktlinjer för säkerhet. Programmet lyfter fram och tydliggör
arbetsmiljölagstiftningens krav samtidigt som det konkretiserar hur förvaltningar och
bolag ska förebygga, bemöta och följa upp hot och våld i arbetsmiljön.
Hälsoplan
Landstinget ska bedriva ett aktivt hälsoarbete som syftar till att främja personalens
hälsa. Samtliga förvaltningar och bolag ska arbeta aktivt med arbetsmiljö och göra
satsningar för att minska sjukfrånvaron. De övergripande målen i landstingets
Hälsoplan är att skapa hälsofrämjande arbetsplatser och att minska sjukfrånvaron
med minst en dag per år. Antalet sjukdagar har gått från 25 till drygt 20 på fyra år
vilket är bra och målet är en fortsatt minskning. Tyngdpunkten i hälsoarbetet ska
ligga på förebyggande åtgärder. Friskvård är ett prioriterat område.
Rehabiliteringsarbetet ska vidareutvecklas i syfte att underlätta tidig återgång i
arbetet. Genom landstingets gemensamma medarbetarenkät har förvaltningar och
bolag ett effektivt mätinstrument för att utvärdera det personalstrategiska arbetet och
ska systematiskt arbeta för att förbättra sitt resultat och upprätta åtgärdsplaner över
hur det ska gå till.
Hälsofrämjande sjukhus
Sjukhusen ska bedriva hälsofrämjande arbete gentemot sin personal. För att förbättra
det arbete som bedrivs idag och öka möjligheterna för effektiva insatser kan en tjänst
med specifikt ansvar för hälsofrämjande arbete tillsättas på de olika sjukhusen. En
annan viktig faktor för att förbättra förutsättningarna är att införa tydliga mål och
styrmedel för verksamheten genom att hälsofrämjande arbete blir en komponent i
avtal och upphandlingsunderlag och att hälsofrämjande arbete blir en del av de
policys som finns ute på sjukhusen.
Inriktningsmål:
• Sjukfrånvaron ska minska till högst 18 sjukdagar/person/år.
• Friskfaktorer och frisktal ska vara i fokus
• Yrkesgrupper med hög belastning ska ges särskilt stöd
• Genomgång av sjukskrivningar
• Hälsofrämjande arbete på sjukhusen utvecklas
Jämställdhet och mångfald
Övergripande mål för Stockholms läns landsting är att driva verksamheten så att
kvinnor och män får likvärdiga villkor och möjligheter i yrkeslivet. Ett aktivt
jämställdhetsarbete ska vara en självklar del av landstingets medarbetarsatsning.
Arbetsgivaren ska också inom ramen för sin verksamhet bedriva ett målinriktat
arbete för att aktivt förebygga och motverka all form av diskriminering och
kränkande särbehandling.
Alla verksamheter bör genomföra analyser av sina verksamheter ur ett
genderperspektiv.
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Inriktningsmål:
• Långtidssjukfrånvaron ska minska, framförallt för kvinnor.
• Medarbetarenkätens resultat angående ”utsatthet för kränkande
särbehandling” ska sjunka från 8,5 % till noll.
• Jämställdhetsutbildning för landstingets chefer ska genomföras så att
ytterligare minst 150 chefer genomgår utbildning under 2008.
• Vidarutveckla arbetet med det arbetsplatsanknutna studiematerialet ”Hälsa,
Arbete & Kön” som ett led i jämställdhetsarbetet.
Alla förvaltningar och bolag ska upprätta jämställdhets- och mångfaldsplaner som
bilaga till budget enligt de centrala riktlinjer som är utarbetade.
Löner
Lönepolitiken är en viktig del av landstingets samlade personalpolitik. Den ska bidra
till en ständig utveckling och förbättring av verksamheten samt vara ett incitament
för att nå verksamhetsmålen. Den ska också medverka till att landstinget kan
rekrytera och behålla medarbetare. För att uppnå detta ska lönen vara individuell och
differentierad och bygga på sakliga kriterier som är väl kända och förankrade i
verksamheten.
Inriktningsmål:
• Utifrån arbetet med arbetsvärdering som görs under 2007, ska en
genomarbetad strategi för att åtgärda osakliga löneskillnader utifrån kön
finnas.
• Personalgrupper med eftersatt löneutveckling bör prioriteras vad gäller
löneutvecklingen, inom ramen för landstingets lönepolicy.
• Vid lönesättning ska faktorer som exempelvis arbetsuppgifter och ansvar
vägas in vid sidan av utbildning och typ av tjänst.
• Återkommande lönerevisioner ska förekomma

2.10

Jämställdhet ur ett medborgarperspektiv

Inom Stockholms läns landsting ska man i samtliga verksamheter som vänder sig till
länets invånare känna ansvar för att resurserna fördelas på ett rättvist och jämställt
sätt mellan flickor och pojkar, kvinnor och män. Alla ska oavsett kön ha samma
möjlighet att få tillgång till och ta del av den vård, trafik och service som landstinget
ger. Samtliga verksamheter ska analysera sin verksamhet ur ett jämställdhetsperspektiv så kallad mainstreaming. Målet är att jämställdhetsperspektivet ska integreras i
alla beslut. Detta bidrar till en högre kvalitet och kostnadseffektivitet inom landstingets verksamheter.
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Inriktningsmål:
• Flickor och pojkar, kvinnor och män ska behandlas individuellt och utifrån
sina behov och få tillgång till alla landstingets verksamheter på jämlika
villkor.
• Könsuppdelad statistik ska analyseras ur ett verksamhetsperspektiv och
åtgärder ska föreslås vid behov.

2.11

Miljö

Landstingsfullmäktige har fattat beslut om Miljö Steg 5 – landstingets miljöprogram
som gäller åren 2007-2011. Programmet innehåller högt ställda målsättningar inom
områdena nedan:
Sakområden

Styrmedel

Transporter
Energi
Läkemedel
Kemikalier och kemiska produkter
Produkter (varor, byggmaterial,
förbrukningsartiklar och livsmedel)

Miljöledning
Kommunikation
Upphandling
Miljömedicinsk forskning
Regional planering

Det är två huvudsakliga områden som står i fokus för landstingets miljöarbete:
reduktion av växthuseffekten och minskning av utsläpp av kemikalier till mark,
vatten och luft. Sammanlagt är det 23 delmål som ska nås till utgången av 2011. För
att nå dessa mål måste arbetet bedrivas strukturerat och målinriktat under hela
programperioden, det vill säga förvaltningar och bolag förväntas - i den mån de
berörs av målen - budgetera och planera för miljömålsarbetet.
Förvaltningar och bolag ska vidta de åtgärder som krävs för att nå målet om 50 %
förnybara bränslen 2011, där 35 % förnybara bränslen kan tjäna som riktlinje för år
2008. Förvaltningar och bolag ska vid förnyelse av bilparken välja fordon som drivs
med förnybara drivmedel, med riktvärdet att minst 35 % av förbrukad bränslevolym
2008 är biodrivmedel.
I rollen som beställare av landstingets hälso- och sjukvård har HSN stor möjlighet att
påverka miljön i Stockholms län. HSN-förvaltningen ska därför fortsätta att premiera
sjukvårdens ansträngningar att nå målen i Miljö Steg 5. Denna miljörelaterade
ersättning ska vara 2 promille av den totala ersättningen.
För att höja medarbetarnas kompetens när det gäller miljöperspektiv på hälso- och
sjukvårdsverksamhet anordnar HSN-förvaltningen speciellt anpassad utbildning.
Vårdenheterna ska upprätta planer för genomförande av
energieffektiviseringsprogram under året.
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Utsläppen av lustgas från berörda sjukhus ska sammanlagt vara reducerade med 60
procent jämfört med motsvarande utsläpp 2002, genom förbättrad uppsamling och
destruktion. Södersjukhuset och Danderydssjukhus ska installera
destruktionsanläggningar för lustgas i anslutning till ombyggnad av sina respektive
förlossningsavdelningar.
Sjukvården ska upprätthålla och utveckla sina handlingsplaner för att minska
utsläppen av miljöstörande läkemedel. LSF har en samordnande och styrande roll i
arbetet med att minska miljöpåverkan från läkemedel. Berörda bolag och
förvaltningar ska verka för att utsläppen av de mest miljöstörande läkemedlen
minskar och avveckla användningen av särskilt farliga kemikalier.
Utsläpp av läkemedel till Mälaren och andra vattenkällor är nästa viktiga
miljöutmaning. Om reningen av dricksvatten inte förbättras kommer andelen
syntetiska kemikalier och läkemedel vara tre gånger så stor som idag inom en
generation. För att klara av att nå målet om minskning av miljöstörande läkemedel i
utsläppen från reningsverken och i ytvatten krävs särskilda utbildnings- och
informationsinsatser. Samverkan ska sökas med andra aktörer runt om i Mälardalen.
Förvaltningar och bolag ska utveckla sina rutiner för att göra
miljökonsekvensbedömningar, så att detta görs vid beslut när så är relevant, och
säkerställa att hänsyn tas till resultatet. De certifierade miljöledningssystemen ska
upprätthållas och integreringen i ordinarie verksamhetsstyrning ska fortskrida.
Förvaltningar och bolag ska kommunicera sitt miljöarbete både internt och externt.
Samverkan och kommunikationen med externa intressenter som kan bidra till
landstingets måluppfyllelse på miljöområdet ska öka.
Stockholms läns landsting är en stor beställare av varor och ska utnyttja denna
ställning till att påverka leverantörer till en större miljöhänsyn. Alla förvaltningar och
bolag ska minska användningen av dubbdäck och förbjuda inköp av däck med de
cancerframkallande HA-oljorna. Resurssnålhet och kretsloppsanpassning ska
prioriteras vid upphandlingar. Uppföljningen av miljökrav vid upphandling ska
förbättras. Arbetet med att samordna transporterna för att uppnå miljö- och
kostnadsvinster ska intensifieras.
Förvaltningar och bolag ska följa centrala avtal när så är möjligt, prioritera produkter
i MediCarriers katalog som anges vara bättre ur miljösynpunkt, samt förbättra
uppföljning av miljökrav. Arbetet med att öka andelen ekologiska livsmedel ska
fortsätta.
Ett övergripande energieffektiviseringsprogram i syfte att minska kostnader för
uppvärmning av fastigheter men även kostnader för drivmedel ska initieras där både
Locum och SL aktivt deltar. Landstingets förvaltningar och bolag ska verka för att
total energianvändning inte ökar jämfört med 2000, att all el och kyla kommer från
miljöanpassade källor, samt att 75 % av värmen kommer från förnybara energikällor
2011.
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Att öka kollektivtrafikresandet är den viktigaste miljöinsatsen som Stockholms läns
landsting kan vidta. SL har ett tydligt uppdrag att göra kollektivtrafiken än mer
attraktiv för resenärerna genom att bland annat förbättra tillförlitligheten. Varje
länsbo som väljer kollektivtrafik istället för att åka i egen bil innebär en miljövinst.
SL ska också arbeta för att fler resor ska göras med miljövänliga fordon. Arbetet med
att ersätta fossila drivmedel för bussarna med exempelvis biogas och etanol ska
fortsätta och intensifieras. SL ska aktivt söka fler leverantörer av biogas.
Stockholms läns landsting ska under 2008 utreda vilka konsekvenser Stockholms
region kan stå inför i ljuset av Klimat- och Sårbarhetsutredningens slutbetänkande –
”Sverige inför klimatförändringarna – hot och möjligheter”.

2.12

Landstingsgemensamma IT-frågor

Arbetet med att se över IT inom landstinget pågår och kommer att resultera i en
landstingsgemensam IT-strategi. IT-strategin kommer att redogöra för hur IT ska
tillämpas, organiseras och styras. IT-strategin kommer också att ligga till grund för
en landstingsgemensam IT-plan.
Under 2007 har ett gediget och grundläggande analysarbete gjorts bland annat i syfte
att få kontroll över Gemensam VårdDokumentation(GVD) och GVD relaterade
projekt och aktiviteter. Med dessa analyser som grund ska LSF IT driva det fortsatta
arbetet med GVD. Detta skapar förutsättningar för total kostnadskontroll, vilket inte
förelåg under föregående mandatperiod.
Syftet med GVD är att säkerställa att alla vårdgivare får tillgång till adekvat
information om patienten. Arbetet med att få kontroll på läkemedelsförskrivningen
prioriteras. Verksamhetsnytta och patientfokus ska ligga till grund för arbetet med
GVD.
Förutom de medel som finns avsatta för den centrala IT-funktionen avsätts 40 mkr
för GVD och Nationella IT-strategin. Ytterligare medel för dessa satsningar kan
möjliggöras genom att övriga IT-kostnader åläggs besparingsbeting samt genom
samordningsvinster som kan göras med en ändamålsenlig IT-strategi och ett
samordnat arbete.
Under 2008 kommer ett arbete med konsolidering av drift och förvaltning att
genomföras för landstingets IT-verksamheter. Detta projekt beräknas kosta ca 20 mkr
under 2008 men fullt genomfört bedöms besparingspotentialen vara upp till 200 mkr
per år.
LST-IT får i uppdrag att tillsammans med landstingets berörda verksamheter
upphandla och implementera ett system för kompetensplanering som ska tas i drift
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under 2008. Kostnaden för detta ska hanteras av LSF-IT initialt för att sedan
överföras till verksamheterna.

3. Budget för hälso- och sjukvården

Mkr
SLL-externa intäkter
SLL-interna intäkter
Summa intäkter

Utfall
Prognos
Budget
2006
2007
2007
4 624
4 638
4 537
36 374
38 267
37 941
40 998
42 905
42 478

Personalkostnader
Köpt vård
Läkemedel
Övriga kostnader inkl. finansnetto
Summa k ostnader

-18 061
-10 554
-5 117
-7 406
-41 138

-19 411
-11 065
-5 411
-7 553
-43 440

-19 273
-10 992
-5 133
-7 343
-42 741

-19 960
-11 597
-5 891
-7 931
-45 379

-140

-535

-263

51

39 064

39 732

39 929

39 549

Resultat
Årsarbetare

Budget
Ändring
2008
08/BU07
4 859
7,1%
40 571
6,9%
45 430
6,9%
3,6%
5,5%
14,8%
8,0%
6,2%

-1,0%

Den samlade hälso- och sjukvården erhåller totalt ett landstingsbidrag på drygt 40
miljarder kronor och sysselsätter 39,5 tusen helårsarbetare.

3.1

Styrning av den samlade hälso- och sjukvården

Verksamhetsåret 2007 präglas av omställning av landstingets verksamheter från
centralbyråkrati till mångfald och effektivitet. Alliansen arbetar målmedvetet med att
ändra fokus vad gäller akutsjukvården från budgetproblem till utveckling och
framtidstro. Vi arbetar målmedvetet för att hitta den positiva kraften i organisationen.
Detta har möjliggjorts genom målmedvetet arbete under 2007 både i form av
utredningar, genomlysningar och omstrukturering av verksamheter. Vi har i dessa
utredningar fått en tydlig bild över hälso- och sjukvårdens problem. År 2007 har
också belyst de otydligheter som föreligger avseende hur beställar/utförarmodellen
tillämpas för sjukhusen.
Inför 2008 fastställer vi en ny styrningsstrategi för akutsjukhusen.
I budget 2007 accepterades underskott avseende Karolinska universitetssjukhuset (270 mkr), Danderydssjukhus AB (-30 mkr) samt Södersjukhuset AB (-20). Dessa
sjukhus kommer att inte att överföra dessa förluster i sina balansräkningar 2008.
Däremot kommer eventuella underskott som är utöver dessa att överföras i ny
räkning till år 2008.
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Den nya strategin bygger på att tydliggöra styrelsers och ledningars ansvar för
lanstingets egenregisjukhus. Ansvar och befogenheter följs tydligt åt. I den nya
strategin ges akutsjukhusen förtroende och mandat att utföra sina uppdrag och
realisera målen.
Strategin bygger på fyra hörnpelare:
•
•
•
•

Resultatansvar
Flerårsavtal
Avtal baserade på landstingets lägsta kostnad för respektive kategori sjukhus
enligt nedan
Sanktionsregler

Flerårsavtal
Fullständigt
resultatansvar

Lägsta kostnad

Sanktionsregler

Illustration över styrmodellens hörnpelare

Resultatansvar
I alla fungerande styrningsmodeller följs ansvar och befogenheter åt, på alla nivåer.
Detta är grunden för den styrningsmodell som från och med 2008 ska tillämpas för
akutsjukhus i landstingets egen regi. Det kan konstateras att akutsjukhusens
ledningars och styrelsers ansvar måste förtydligas samtidigt som deras mandat
förstärks. Ett av de mandat som nu ges till akutsjukhusen är 100 procentigt ansvar för
respektive sjukhus resultat, såväl överskott som underskott. Detta innebär explicit att
ägaren, landstinget, inte kommer att tillskjuta några ägartillskott eller annan
kompensation. Den ersättning sjukhusen erhåller från landstinget ska vara direkt
relaterad till prestation och utgå från avtal med beställaren.
Incitament
Incitamentsmodeller tillåts. Incitament definieras som följande:
•
•

Bolag/förvaltningsrelaterade incitament
Personalrelaterade incitament

Bolag/förvaltningsrelaterade incitament
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Sjukhusen tillåts att använda det överskott som genereras på bolagsnivå till
satsningar som bolagets styrelse väljer. Satsningarna ska dock vara i linje med det
avtal som sjukhuset har med beställaren och långsiktigt främja såväl sjukhuset som
landstinget som helhet.
Personalrelaterade incitament
Akutsjukhusen ges mandat att besluta om incitamentsmodeller till personalen
avseende de överskott verksamheten genererar på totaltnivå. Dessa incitament kan
vara riktade till olika chefsnivåer eller till hela personalen. Landstinget förordar
gruppincitament framför individuella incitament. Personalincitamenten ska vara
utformade på ett sådant sätt att det gynnar såväl sjukhuset som landstinget som helhet
och incitamenten ska utformas så att de inte är att se som lönedrivande.
Flerårsavtal
För att förbättra styrningen av akutsjukhusen måste planer och gemensamma
strategiska mål för längre än ett år utarbetas. Detta ska kopplas till att längre avtal
mellan beställare och akutsjukhus utarbetas.

Avtal baserade på landstingets lägsta kostnad för respektive kategori sjukhus
Akutsjukhusen delas in i tre kategorier sjukhus.
1)
2)
3)

Bassjukhus
Utökat bassjukhus
Universitetssjukhus

Det pris landstinget betalar för akutsjukvården ska basera sig på den lägsta kostnaden
landstinget har för motsvarande vård. Detta innebär att respektive sjukhus
självkostnad inte längre ligger till grund för priset. Det innebär dock inte att DRGsystem eller inrapportering av självkostnader ändras, utan enbart själva
prissättningen.
Ett antal faktorer påverkar sjukhusens kostnadsstruktur, både påverkbara och icke
påverkbara. Uppdragets omfattning och innehåll har stor betydelse för sjukhusets
kostnader. Det är därför rimligt att en kategorisering av akutsjukhusen sker i syfte att
identifiera tre huvudgrupper för prissättning.
Kategorierna som har identifierats sammanfattas enligt följande:
Beskrivningarna nedan är att se som en beskrivning av utbudet men är inte styrande,
avvikelser får förekomma i enlighet med utfärdade ägardirektiv och
överenskommelse med beställaren.
Bassjukhus
Basal specialistvård med öppet dygnet runt och året runt. Följande specialiteter finns
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allmän internmedicin, behandling av hjärtinfarkt, stroke etc i
samverkan, med utökat bassjukhus och/eller universitetssjukhus
allmän kirurgi
ortopedi
radiologi

Intensivvård som service till elektiv operationsverksamhet, vissa trauman och
selekterade internmedicinska tillstånd (andningsbesvär, infarkter som inte kräver
PCI, allergier, förgiftningar, etc).
Kompletterande specialiteter erbjuds i varierande omfattning främst kontorstid.
Sjukhus inom denna kategori är Tiohundra AB och Södertälje sjukhus, som även
omfattar fullskalig förlossningsverksamhet.

Utökat bassjukhus
Utökat bassjukhus med öppet dygnet runt och året runt. Följande specialiteter finns
•
•
•
•
•

allmän kirurgi
allmän internmedicin
ortopedi
kardiologi
neurologi

All diagnostik är tillgänglig dygnet runt liksom slutbehandling av bröstsmärtor och
stroke. Dessa sjukhus kan vara backup även vid större trauman.
Invärtesmedicinska och kirurgiska subspecialiteter finns i varierande omfattning och
delvis i samverkan med universitetssjukhus.
Sjukhus inom denna kategori är i egen regi Danderydssjukhus AB och
Södersjukhuset AB samt Capio St Görans sjukhus, vilket bedrivs av privat
entreprenör.
Universitetssjukhus
Universitetssjukhus med öppet dygnet runt och året runt . Förutom verksamheter i
enlighet med utökat bassjukhus finns all övrig högspecialiserad vård till exempel
• transplantationsverksamhet
• ortopedisk och gynekologisk cancerkirurgi
• endokrin kirurgi
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• onkologi/hematologi inklusive acceleratorverksamhet
• plastikkirurgi
• högspecialiserad infektionsverksamhet (MRSA, HIV, tbc, tropik)
• kirurgi i övre bukens organ
• kirurgi för avancerad tarmcancer
Sjukhuset utgör primärt traumacenter för Stockholms län och har intensivvård för
alla kategorier patienter inkluderande skallskador, thoraxskador och brännskador
samt intensivvård för nyfödda och barn.
Sjukhus inom denna kategori är endast Karolinska Universitetssjukhuset.
Sanktionsregler
Denna styrmodell ger tydliga befogenheter för akutsjukhusens styrelser och ledning,
men pekar också på det ansvar som åvilar dem. Skulle akutsjukhusens förluster
överstiga 50 % av akutsjukhusets egna kapital längre tid än sex månader kommer
landstingsfullmäktige att tillsätta en tvångsförvaltare i landstingets regi.
Landstingsfullmäktige har att utse ny styrelse inklusive styrelseordförande.
Styrelse och ledning ska i sitt strategiska och operativa arbete göra vad som står i
deras makt för att undvika en situation med en landstings tillsatt tvångsförvaltning.
Uppföljning
För att säkerställa att akutsjukhusen har en god intern kontroll och god kontroll över
hela verksamheten är strukturerad uppföljning och rapportering viktiga instrument. I
omställningsarbetet kommer uppföljningsverktygen att utgöra ett allt viktigare
komplement till budgeten. När nya arbetsformer utvecklas är det vikigt att noga följa
upp effekterna så att handlingsutrymme skapas för hantering av såväl positiva som
eventuellt negativa konsekvenser.
De tydliga befogenheter som denna styrningsmodell ger förutsätter att akutsjukhusen
inför ett strukturerat sätt att arbeta med förbättringsåtgärder i syfte att uppnå
resultatkraven. Akutsjukhusens ständiga förbättringsarbete bör ha sin grund i ett
arbetssätt som präglas av att sjukhusen identifierar, verifierar, definierar och
levererar förbättringsåtgärder relaterade till verksamhet och riskområden i
verksamheten. Detta arbete måste nogsamt återrapporteras till ledning och styrelse
för att säkerställa att förbättringar och produktivitetshöjande åtgärder verkligen
genomförs.
Produktionsutskottet har att följa akutsjukhusens verksamhet såväl som deras
kontinuerliga och systematiska arbete med förbättringsåtgärder i syfte att öka
kvaliteten i verksamheten och att öka produktiviteten.
Uppföljningsarbetet ska löpande rapporteras till Produktionsutskottet.
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Nytt ersättningssystem för akutsjukvården
En översyn av ersättningssystemet för akutsjukvården har påbörjats. Det är viktigt
att översynen ger möjlighet att fullfölja strategin samtidigt som förändringar kan
komma att ske under tid.”

Vårdval Stockholm
Patienten ska ha rätt att välja vårdenhet och läkare samt ges inflytande över val av
tidpunkt för behandlingen. Det behövs en starkare koppling mellan patientens val av
vårdgivare och vårdgivarens ekonomiska ersättning. Denna koppling är dessutom en
förutsättning för att på längre sikt få en effektiv och uppskattad vård; en vård som
riktas till patienterna när och där de önskar och behöver vård.
Landstinget tar första steget genom att införa Vårdval Stockholm inom områdena
basal hemsjukvård, mödravårdscentraler, barnavårdscentraler, logopedmottagningar,
fotsjukvård samt läkarinsatser i särskilda boenden. Planering pågår för att införa
vårdval inom delar av den akutsomatiska vården, i första hand höft- och
knäplastikoperationer samt kataraktoperationer. Som princip ska vårdval gälla för
alla områden inom vården där det är möjligt och funktionellt.
Det är viktigt att påpeka att Vårdval Stockholm riktar sig till patienterna. Det är för
att stärka valfriheten och patientinflytandet över vården som reformen genomförs.
Som medborgare, skattebetalare och patient finns alla skäl att önska sig ett direkt
inflytande över vem som utför den vård som rör en själv och de närmaste.
Patientinflytande skapar en mänskligare vård som sätter patientens behov och
önskemål i fokus.
•

3.2

Vårdval införs successivt för alla områden inom vården där det är möjligt och
funktionellt. Utformningen ska ske så att landstinget kan bibehålla
totalkostnadskontroll.

Ökad mångfald av vårdgivare

Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar och nya krav. Det kräver att Hälsooch sjukvården förmår att ta till sig nya idéer och metoder som gör det möjligt att
anpassa vårdutbudet till de framtida behoven. Fler vårdgivare inom den offentligt
finansierade vården stimulerar utvecklingen av kostnadseffektiva lösningar,
förbättrad tillgänglighet och valfrihet för medborgarna.
Ökad mångfald ger positiva effekter i form av tydligare organisation, mål och
ledarskap. Detta behövs för att klara av att attrahera arbetskraft till hälso- och
sjukvården i framtiden. Konkurrensutsättning och upphandling stimulerar till ökad
dialog kring vårdens kvalitet vilket ger bättre förutsättningar att skapa det vårdutbud
befolkningen är i behov av till lägsta möjliga kostnad för skattebetalarna.
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Medborgarna och patienterna måste vara utgångspunkt för hälso- och sjukvården.
Patienterna har rätt till hög medicinsk kvalitet men också ett gott bemötande. Att bli
bemött med respekt och på ett sådant sätt att integriteten bevaras är en del av en god
patientmiljö. Patienternas behov skiljer sig åt och kräver en individuellt utformad
vård.
Landstingsstyrelsen har inrättat Utvecklingskansliet som har i uppdrag att stödja den
personal som vill ta över en hel eller delar av en verksamhet. Utvecklingskansliet har
under år 2007 mött ett stort intresse för avknoppning. Utmaningsrätten ger fristående
vårdgivare möjlighet att med högre kvalitet och/eller bättre pris utmana
landstingsdriven sjukvård. Det innebär att nya idéer prövas och kan tas tillvara.
Dessutom är det numera möjligt för nya vårdgivare att etablera sig inom de
vårdområden som omfattas av Vårdval Stockholm.
Alliansregeringen har avskaffat den så kallade Stopplagen som inskränkte
landstingens möjligheter att anlita privata vårdgivare för att utföra hälso- och
sjukvård. Detta har undanröjt ett stort hinder på vägen mot en modern sjukvård som
kan möta framtidens utmaningar. Nya driftsformer för delar av akutsjukvården ska
prövas.
För att uppnå en mångfald inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården
ska vårdgivare med olika inriktning kunna verka på lika villkor. För befintliga
privata vårdgivare som levererar en god och kostnadseffektiv vård ska det vara
möjligt att växa. Samtidigt ska det vara möjligt för nya producenter att etablera sig.
För att uppnå detta måste ersättningsmodellerna utvecklas. Den fortsatta
utvecklingen av ersättningsmodellerna för psykiatrin och DRG är prioriterat.

3.3

Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN)

Mkr
SLL-externa intäkter
SLL-interna intäkter
- varav landstingsbidrag
Summa intäkter

Utfall
Budget
2006
2007
971
905
34 932
37 566
34 532,7
37 302,7
35 904
38 471

Köpt vård
Läkemedelsförmånen
Övriga kostnader inkl. finansnetto
Summa k ostnader

-30 704
-4 410
-904
-36 018

-33 149
-4 490
-832
-38 471

-34 559
-4 915
-808
-40 283

-115

0

0

Resultat

Budget
Ändring Ändring
2008
08/07
08/06
804
-11,2%
-17,2%
39 478
5,1%
13,0%
39 178,5
5,0%
13,5%
40 283
4,7%
12,2%
4,3%
9,5%
-2,8%
4,7%

12,6%
11,5%
-10,6%
11,8%

Kolumnen ”Budget 2007” är justerad för effekter av tillskott och liknande i sjukvården 2007 för att
öka jämförbarheten.
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Principer för styrning av hälso- och sjukvården
Sjukvården i Stockholms läns landsting ska sätta patientens valfrihet i första rummet.
Samtidigt är det viktigt att finna vägar för att kunna fylla landstingets
planeringsbehov. Med beställar/utförarmodellen som grund finns också
förutsättningar att kunna premiera såväl god vårdkvalitet som låga kostnader genom
ekonomiska styrmedel. För skattebetalarna är det ett oavvisligt krav att uttaxerade
medel används på ett sätt som ger godast möjliga vård för lägsta möjliga kostnad.
Detta innebär att finansieringen av vården ska vara tydligt kopplad till det utförda
vårdresultatet. Genom Vårdval Stockholm blir det möjligt att låta de finansiella
medlen följa patientens val samtidigt som de vårdgivare som vill bedriva verksamhet
godkänns genom auktorisation. En mångfald av vårdproducenter är nödvändig för att
kunna erbjuda medborgarna en god och tillgänglig vård utan köer.
Ersättningssystemen ska både vara konkurrensneutrala och stimulera
vårdproducenter att leverera vård av god kvalitet till bra pris. Landstingets
upphandlingar ska utvecklas så att anbudsgivaren bedöms utifrån både pris och
kvalitet. Kvalitetskraven ska vara så tydliga att de möjliggör en förtida uppsägning
om leverantören inte uppfyller kraven.
I avtalen med akutsjukhusen ska uppdragen beskrivas på en mer detaljerad nivå än
vad som sker idag. Ersättningssystemet för akutsjukhusen ska ses över så att
bassjukvården ersätts på ett likartat sätt. Ersättningen för den akuta och den elektiva
vården bör särskiljas. Avtalen ska inte ha fasta tak för ersättningen men innefatta
ekonomiska incitament som gynnar de sjukhus som producerar överenskommen
volym.
Behovet av vissa delar av akutsjukvård varierar över året, exempelvis barnsjukvård
och förlossningar. I uppdraget till vårdproducenter som bedriver akutsjukvård ingår
att planera vården för att klara av dessa varierande behov. Klarar inte
vårdproducenten att hantera uppdraget ska inte full ersättning ges.
•
•

Öppna kvalitetsjämförelser av vårdproducenter ska införas och invånarna ska via
Vårdguiden få information om vårdproducenternas kvalitet.
Hälso- och sjukvårdsnämnden ska årligen ta beslut om eventuella förändringar i
regelboken och av ersättningarna inom Vårdval Stockholm.

Rätten till information om vårdens kvalitet
Landstinget har ett planeringsansvar för sjukvården. Det finns dock delar inom
vårdområdet som inte kan planeras fram. Vilka läkare eller mottagningar som tilltalar
medborgarna och vinner deras förtroende kan inte beslutas på politisk väg. Därför
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måste landstinget inrikta sig på att skapa en infrastruktur som gör det möjligt att
etablera den vård som medborgarna har behov av och efterfrågar, och se till att inga
vita fläckar uppstår på kartan. Uppgiften blir då att skapa en ersättningsmodell som
medför täckning över hela länet, att skapa instrument för uppföljning och öppna
jämförelser mellan verksamheter, samt att sprida information om vården och
jämförelserna till medborgarna.
Befolkningen ska ges möjlighet att på ett enkelt och lättöverskådligt sätt ta del av
jämförelser mellan olika vårdgivare så att de kan välja den vårdgivare de känner
förtroende för. Det innebär att informationen ska vara av sådan art och presenteras på
sådant sätt att den hjälper medborgarna att kunna fatta informerade beslut om vilken
vård de vill välja. Det gäller exempelvis tillgänglighet och patientupplevd kvalitet i
vården. Det gäller också medicinska kvalitetsindikatorer som beskriver vilket
behandlingsresultat som uppnås. Det handlar också om demokratisk insyn.
Medborgarna har rätt att få veta hur deras skatter används och vad det blir för
resultat. Jämförande information är också ett viktigt verktyg för vårdproducenternas
egen kvalitetsutveckling.
•

Information om tillgänglighet, patientupplevd kvalitet och medicinska
kvalitetsindikatorer ska publiceras så att medborgare och patienter kan jämföra
vårdgivare och välja den vårdgivare de känner förtroende för.

Förbättrad tillgänglighet
Tillgängligheten står i centrum för sjukvården som ska vara lätt att nå, utan köer.
Målet om en tillgänglig sjukvård nås genom att fokusera på kvalitet och
patientsäkerhet å ena sidan och på valfriheten å den andra. Den första kontakten med
sjukvården måste kunna tas på ett enkelt och tryggt sätt. Om man vill boka ett
läkarbesök i närsjukvården ska det kunna göras enkelt; vid ett personligt besök, via
telefon eller via Internet. Vårdguiden ska även i fortsättningen utvecklas för att vara i
framkant när det gäller kontakterna med vården.
Med den fria etableringen och patientvalet i Vårdval Stockholm kommer det att
finnas möjlighet för vårdverksamheter att etablera sig närmare patienterna, inte minst
i de delar av länet som hittills har haft dålig tillgänglighet till vården. De inkomna
och behandlade auktorisationsansökningarna för att delta i vårdvalsmodellen visar att
många också är intresserade av att etablera sig i dessa områden. Inom arbetet för
Vårdval Stockholm ligger också utökade informationsinsatser som både ska meddela
vilka vårdgivare som är auktoriserade och redovisa jämförelser mellan vårdgivarna.
Vårdgarantin ska på sikt omfatta alla medicinskt motiverade behandlingar, även
psykiatrin. Vårdgarantin är emellertid bara ett delmål i arbetet med att korta
väntetiderna i vården. Målet är en vård som är tillgänglig utan onödiga och oönskade
väntetider och köer. Varje vårdgivare ska vara skyldig att informera patienten om
vårdgarantin och var vård kan erhållas med kort väntetid. Om vårdgivare inte kan
erbjuda vård i tid ska patienten erbjudas vård efter eget önskemål hos annan
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vårdgivare i länet och i annat landsting. Patientens rätt att välja vårdgivare ska
successivt utökas till att även omfatta rätten att söka vård inom annat EU-land.
Kontakt garanteras med primärvården samma dag. Medicinskt motiverade besök hos
husläkare ska erbjudas senast inom fem dagar efter att kontakt tagits. När
vårdgarantin blivit fullt genomförd gäller vård inom 48 timmar. Besök hos annan
specialist ska erbjudas senast inom en månad. Operation eller annan behandling sker
senast inom tre månader efter det att beslut om behandling fattats. Om operation eller
behandling ställs in av andra skäl än medicinska, ges patienten möjlighet till
ekonomisk kompensation för detta.
Utvecklingen av Vårdguidens tjänster är av central betydelse för att medborgarna ska
få en bättre service i hälso- och sjukvården. Sjukvårdsrådgivningen ska utvecklas och
bli en integrerad del av sjukvården, besöksbokning via sjukvårdsrådgivningen är ett
prioriterat område. Ett arbete påbörjas med målet att patienterna ska kunna följa sina
remisser och inbokade möten på Vårdguiden. Detta kommer att förbättra
patientsäkerheten och ge patienterna en större trygghet.
•

•

En utredning ska genomföras som ska se över behov och utbud inom de
vårdområden som inte lever upp till vårdgarantins krav på tillgänglighet.
Dessutom ska en översyn göras av vårdgarantin med målet att förbättra
vårdgarantins sätt att fungera.
Tjänsterna på Vårdguiden ska fortsätta utvecklas för att medborgarna ska få en
bättre service.

Patientsäkerhet
Patientsäkerhet är grunden för en hälso- och sjukvård av god kvalitet. När säkerheten
brister har det ofta bakomliggande orsaker, i till exempel organisationen eller rutiner.
Därför måste vården utveckla säkra system för att minimera de mänskliga fel och
misstag som leder till att patienter kommer till skada. Patientsäkerhet handlar om
systematisk kvalitetsutveckling som sker genom att lära från egna och andras
positiva exempel och gjorda misstag. Landstinget fortsätter satsningen på
patientsäkerheten bland annat genom öppna jämförelser och utbildning och lärande
genom enheten för patientsäkerhet. Det är vår avsikt att prioritera frågor som rör
stärkt patientsäkerhet de närmaste åren.
Patientsäkerhetskommittén som verkat ett år ska permanentas till form och arbetet
ska fortsättningsvis redovisas till Landstingsstyrelsen och årsrapporten anmälas i
landstingsfullmäktige.
• Patientsäkerhetskommittén införs permanent.
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Jämställd och jämlik vård
Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela
befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den
enskilda människans värdighet.
Jämlik hälso- och sjukvård ska ges på lika villkor oavsett kön, ålder, funktionshinder,
social position, etnisk och religiös tillhörighet, sexuell identitet eller annat. Genom
att se till varje individs behov säkerställs att vården blir jämställd och jämlik.
Arbetet för jämlik och jämställd vård ska fortsätta genom framtagande av
åtgärdsplaner, där samtliga diskrimineringsgrunder ska ingå, för olika prioriterade
vårdområden bl a jämlik rehabilitering. Ett aktuellt område är implementeringen av
handlingsplanen för vård och stöd till våldsutsatta kvinnor. Södersjukhuset ska för
detta få uppdrag att utveckla vården för utsatta kvinnor.
Jämställd och jämlik vård är en mycket viktig del i vårdens kvalitetsutveckling och är
ett perspektiv som ska integreras i alla beslut, upphandlingar och avtal. Vid
uppföljning och utveckling av hälso- och sjukvården ska all relevant statistik vara
könsuppdelad mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, och analyseras ur ett
jämställdhetsperspektiv. Genom Vårdval Stockholm ges befolkningen möjlighet att
genom sina egna val främja en jämställd och jämlik vård.
•
•

•

Arbetet för jämlik och jämställd vård ska fortsätta genom framtagande av
åtgärdsplaner, där samtliga diskrimineringsgrunder ska ingå, för olika
prioriterade vårdområden bland annat jämlik rehabilitering.
För att uppnå en jämställd och jämlik vård måste vården ges utifrån varje
människas individuella behov. Vid uppföljning och utveckling av hälso- och
sjukvården ska all relevant statistik vara könsuppdelad och analyseras ur ett
jämställdhetsperspektiv.
Jämställdhetsperspektiv är ett viktigt område för hälso- och sjukvårdens
kvalitetsutveckling och ska integreras i alla beslut som tas om och i hälsooch sjukvården.

Hälsofrämjande sjukvård
Den förebyggande hälsovården ska skapa förutsättningar för goda hälsovillkor.
Många sjukdomar är starkt livsstilsrelaterade och ett aktivt förebyggande arbete kan
minska mångas lidande. Det förebyggande arbetet av de stora folksjukdomarna som
stroke, hjärt-kärlsjukdomar, astma/allergi, diabetes, övervikt och psykisk ohälsa ska
stärkas. Samverkan med kommuner/stadsdelar och andra aktörer utvecklas för att
gemensamt åstadkomma förbättringar kring livsstilsfrågor med prioritering av
övervikt hos barn och ungdomar, missbruk, psykisk ohälsa och äldre. Det
förebyggande arbetet kring hudcancer ska intensifieras med fler s.k. öppna hus för att
identifiera personer med risk för insjuknande. En utredning genomförs för att
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undersöka om det är möjligt att genomföra screening för upptäckt av
bukaortaaneurysm i samband screening för ändtarmscancer.
Svårt sjuka ska ges möjlighet till rehabilitering i olika, men evidensbaserat effektiva,
former så som musikterapi.
Överviktsprojekt för barn och ungdomar pågår i flera av länets kommuner och
kommer att fortsätta under 2008. Nya verksamheter ska utvecklas för att råda bot på
brister i vårdkedjan, särskilt när det gäller behandling av barn med övervikt och
fetma. Handlingsprogrammet mot övervikt och fetma är under revidering, ett arbete
som kommer att färdigställas under 2008. Beställningar av vård ska utvecklas för att
genomföra handlingsplanen.
Folkhälsopolicyn ses över och utvecklas. Fysisk aktivitet på recept fortsätter även det
att utvecklas under 2008. 75-åringar kommer att erbjudas hälsosamtal i och med att
det ingår i husläkarmottagningarnas uppdrag från och med den 1 januari 2008.
Distriktssköterskor i primärvården utbildas i att genomföra hälsosamtalen. I
ersättningssystemen för såväl primärvård och psykiatri som somatisk vård bör prövas
att ersätta vissa hälsofrämjande åtgärder.
Ett arbete startar på Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning med fokus på att
fastställa och tydligt formulera de uppdrag som ska beställas från Centrum för
Folkhälsa. I arbetet ingår att identifiera den beställarkompetens förvaltningen
behöver för att göra professionella beställningar. Detta sker i samband med bildandet
av KFA - Karolinska Folkhälsoakademin.
•
•
•

Folkhälsopolicyn ses över och utvecklas under 2008.
Det förebyggande arbetet av de stora folksjukdomarna som stroke, hjärtkärlsjukdomar, astma/allergi, diabetes, övervikt och psykisk ohälsa ska stärkas i
samverkan med kommuner/stadsdelar och andra aktörer.
Överviktsprojekt för barn och ungdomar pågår i flera av länets kommuner och de
kommer att fortsätta under 2008. Dessutom ska handlingsprogrammet mot
övervikt och fetma utvecklas och revideras.

Närsjukvården
Invånarna i Stockholms län ska erbjudas en tillgänglig vård genom en väl fungerande
närsjukvård oavsett var i länet man bor. Alla i hela länet ska ha den reella
möjligheten att aktivt välja sin egen doktor eller vårdteam. För att klara dessa mål
införs Vårdval Stockholm. Syftet är att öka vårdens kvalitet och tillgängligheten för
befolkningen och att underlätta för nya vårdgivare att etablera sig i länet. Den
kontroll av vårdgivarna, som tidigare fanns när avtal skulle tecknas, har förenklats.
För att säkerställa att vården ges med den kvalitet som länets invånare har rätt till
kommer fokus än mer att ligga på systematisk uppföljning av vårdgivarna.

Budget 2008

40 (97)

Vårdval Stockholm införs inom flera områden. Alla länets invånare, exklusive
Norrtälje, omfattas av Vårdval Stockholm som bland annat ger dem ökade
möjligheter att välja vårdgivare. Husläkarmottagning med basal hemsjukvård,
mödravårdscentraler, barnavårdscentraler, logopedmottagningar och fotsjukvård
samt läkarinsatser i särskilda boenden är verksamheter som ingår i Vårdval
Stockholm under 2008.
Vårdval Stockholm innebär att invånarna/patienterna ges möjlighet att fritt välja en
av landstinget auktoriserad vårdgivare som ersätts för vårdtjänsten enligt regler
fastställda av finansiären/landstinget. Om de uppfyller auktorisationskraven äger
vårdgivarna rätt att fritt etablera sig. Kraven finns fastställda i en Regelbok för varje
verksamhetsområde. Avtalen med uppdrag och uppföljningsplaner är gemensamma
för alla vårdgivare liksom prislistan för ersättningarna. I de auktoriserade
husläkarmottagningarnas uppdrag ingår ett ansvar för psykosociala insatser och
jourverksamhet samt ett förtydligat uppdrag gällande hälsofrämjande insatser och
ansvar för äldre med stora och sammansatta vårdbehov. Dessutom ska äldre och
barnfamiljer kunna få hembesök av läkare.
Införandet av Vårdval Stockholm ska följas noggrant. I samråd med vårdgivarna ska
en genomgång av nuvarande regelverk genomföras inför år 2009. Utgångspunkten är
att regelböckerna och uppföljningsbilagorna ska förenklas och minska i omfattning
och att ersättningsmodellen noggrant analyseras inför eventuella korrigeringar 2009.
Karolinska institutet kommer, i samverkan med landstinget, att bedriva ett
forskningsarbete i syfte att utvärdera Vårdval Stockholms effekter. Detta arbete
kommer att vara en viktig del av landstingets utvärdering av modellen.
Det finns stora möjligheter att utveckla Vårdval Stockholm inom många fler
vårdområden. Vårdval ska successivt införas inom alla områden, eventuella undantag
ska motiveras.
För att patienterna ska få ett bra omhändertagande inom närsjukvården är det viktigt
att det finns god tillgång till specialister som gör det möjligt att färdigbehandla
patienterna utanför akutsjukhusen. En plan ska tas fram för utbyggnaden av den nära
specialistvården i samarbete med privata vårdgivare och öppen specialistvård i
landstingsregi. Planen ska tydliggöra inom vilka specialistområden och inom vilka
geografiska områden som utbyggnaden ska ske.
Efterfrågan på tolkservice för döva, dövblinda och hörselskadade har ökat.
Tolkuppdragen har blivit mer krävande både tids - och kompetensmässigt. Ökade
insatser behövs för att tillgodose efterfrågan på teckentolkar. En effektivisering och
förbättring av verksamheten kan göras genom att upphandla förmedlingstjänsten av
tolkar.
Behovet av språktolkar har ökat främst genom en ökad invandring. Budgeten för
språktolkverksamheten förstärks kraftigt för år 2008. En upphandling av språktolkar
genomförs där tolkars sjukvårdskunskap ska premieras.
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Under 2008 kommer en gemensam uppdragsbeskrivning och ersättningsmodell för
alla ungdomsmottagningar inom Stockholms läns landsting att införas. De ska
kompletteras med en gemensam uppföljningsplan. Syftet är att ge bättre
förutsättningar för att bedriva en bra och likvärdig verksamhet i länet. De sexuellt
överförbara infektionerna (STI), framförallt för klamydia, har ökat. Därmed har
trycket på mottagningarna, speciellt SESAM City, ökat kraftigt. En översyn görs
därför av alla mottagningar som arbetar med STI. Syftet är att få en helhetsbild av
hur husläkare, mödravårdscentraler och ungdomsmottagningar arbetar med STI.
•
•
•

En plan ska tas fram för utbyggnaden av den ”nära” vården. Planen ska
tydliggöra inom vilka specialistområden och inom vilka geografiska områden
som utbyggnaden ska ske.
I samråd med vårdgivarna ska en genomgång göras av regelboken och
ersättningen inom Vårdval Stockholm med syfte att förenkla och förtydliga
reglerna inför år 2009.
Arbetet med att utveckla samverkan inom närsjukvårdens vårdproducenter ska
öka. Ett stärkt samarbete bland annat mellan husläkare, specialistläkare i öppen
vård, geriatrik och psykiatri innebär en bättre vård för patienten och ett bättre
resursutnyttjande.

Förlossnings- och barnsjukvård
Förnyelsen av förlossningsvården ska fortsätta. En gravid kvinna ska känna trygghet
i att hon får en vård av hög kvalitet. Det är kvinnan och hennes barn som ska sättas i
centrum. Införandet av Vårdval Stockholm innebär att det blir valfrihet inom
mödravården. Kvinnan får själv välja vilken mödravårdscentral som passar henne
bäst.
En förlossningspeng kommer att införas vilket innebär att ersättningen blir enhetlig
för förlossningsklinikerna och det blir fri etablering via auktorisation.
Auktorisationen sker för att kontrollera att klinikerna klarar landstingets
kvalitetskrav, exempelvis tillgång till intensivvårdsplatser och neonatalplatser.
I Vårdval Stockholm ingår även barnavårdscentralerna. Detta innebär att en
ersättning kommer att följa med familjens val av barnavårdscentral. Det egna valet
ska förstärkas och föräldrar ska känna trygghet i möjligheten att kunna välja de
vårdgivare som passar dem bäst, från första mötet med barnmorskan på
mödravårdscentralen till dess barnen börjar skolan och skolhälsovården tar över.
Under en lång rad av år har antalet födda barn ökat i Stockholms län. Det ökade
antalet födda barn och den allt bättre neonatalvården har medfört att antalet svårt
sjuka barn och kroniskt sjuka barn har blivit fler. Befolkningsprognoser visar att
ökningen kommer att fortsätta de närmaste sju åren. För att möta detta underliggande
behov och för att möta den snabba befolkningsökningen kommer barnsjukvården att
byggas ut.
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Barnsjukvården kommer 2008 präglas av satsningar på de svårast sjuka barnen och
de kroniskt sjuka barnen. Slutenvården för barn kommer få ökade resurser för att
förbättra vården för alla de barn som är i behov av långvariga sjukhusvistelser. Det är
viktigt att de svårast sjuka barnen och barnen med kroniska sjukdomar samt deras
familjer skall känna en trygghet i att Stockholms läns landsting kan erbjuda en bra
vård och ett bra omhändertagande. Barnen med kroniska sjukdomar har stora behov
av regelbunden kontakt med hälso- och sjukvården och dessa behov ska tillgodoses.
Det är också mycket viktigt att kroniskt sjuka barn får en kontinuitet i sina kontakter
med vården därför anslås mer resurser för att möjliggöra fler öppenvårdsbesök.
Med Vårdval Stockholm kommer vi att få se en ökad tillgänglighet i närsjukvården
till gagn för barn och föräldrar i Stockholms län. Barn med lindrigare sjukdomar och
besvär ska få en bra vård utan väntetider och köer när de behöver den. Närakuten för
barn vid Astrid Lindgrens barnsjukhus som invigdes hösten 2007 har som uppdrag
att ta hand om de lite lindrigare sjuka barnen. Den nya närakuten kommer vara en
god avlastning för akutmottagningen på Astrid Lindgrens barnsjukhus som ska ta
hand om de svårast sjuka barnen.
Under 2007 påbörjades införandet av Pneumokockvaccination av barn. Under 2008
är vaccinationsprogrammet helt infört och alla nyfödda barn kommer att erbjudas
vaccination mot pneumokocker.
• En förlossningspeng ska införas där kvinnans val ska styra ersättningen till
förlossningsklinikerna.
• Regelböckerna och uppföljningsplanerna för mödravårdscentralen och
barnavårdcentraler ska förenklas. Effekterna av Vårdval inom mödravården och
barnavården följs löpande i den årliga översynen.
• Satsningarna inom barnsjukvården som påbörjades under 2007 fortsätter under
nästa år med utökade beställningar av bland annat öppenvårdsbesök för kroniskt
sjuka samt utökade beställningar av slutenvård för dom svårast sjuka barnen.

Psykiatrisk vård
Den psykiatriska vården ska kännetecknas av god kvalitet och tillgänglighet. Det
arbete som under 2007 inletts för förbättringar inom psykiatrin kommer att fortsätta
under 2008. Valfriheten för patienterna ska förbättras liksom entreprenörers
möjligheter att medverka till en förbättrad psykiatri.
Uppdraget för den psykiatriska vården för vuxna ska preciseras med syfte att höja
vårdkvaliteten och stärka patientens ställning. Vårdmiljö, neuropsykiatri och
suicidprevention ska särskilt betonas. En ny ersättningsmodell, med kraftigt ökad
rörlig del införs 2008 i syfte att förbättra tillgängligheten, förkorta väntetiderna och
premiera ett mer evidensbaserat arbetssätt.
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Inriktningen för barn- och ungdomspsykiatrin de kommande åren är en fortsatt
uppbyggnad av ett likvärdigt utbud över hela länet och utvecklingen av bredare
utbud när det gäller behandlingsformer och behandlingsmetoder. En ny
ersättningsmodell ska utvecklas för att stödja den önskvärda utvecklingen.
Väntetiden till BUP bör inte vara mer än en månad.
Särskild uppmärksamhet ska riktas mot ungdomar och unga vuxna (15-25 år) och de
speciella mottagningarna för unga vuxna med psykisk ohälsa ska säkerställas. Inom
den specialiserade ätstörningsvården ökar antalet patienter som söker och får vård.
En fortsatt utbyggnad av såväl heldygnsvård och mellanvård som öppenvård är
därför påkallad.
Personer som är psykiskt funktionshindrade har ofta ett livsvarigt behov av stöd.
Stödet ska utgå från individuella vårdplaner som ska göras för varje patient.
Gemensam planering ska ske med kommunala stödinsatser så ett helhetsperspektiv
utifrån individens behov styr vården. Planen ska vara ett levande dokument som
patient och anhöriga är delaktiga i. De anhöriga till psykiskt sjuka ska ges särskilt
stöd och barnens situation ska speciellt uppmärksammas. En utredning av nya
vårdinsatser pågår vad gäller slutenvård och öppenvård, men även bristerna i
mellanvårdsformer och mobila team ska belysas.
Den vetenskapliga förankringen inom psykiatrin och beroendevården ska öka med
målet att all vård ska vara evidensbaserad i enlighet med nationella riktlinjer.
Snabbare införande av ny kunskap och utsortering av ineffektiva insatser ska ske.
Information om verksamheternas behandlingsresultat och patientupplevd kvalitet ska
göras tillgänglig för medborgarna på Vårdguiden.
Åtgärderna inom den neuropsykiatriska verksamheten ska genomföras i enlighet med
upprättad åtgärds- och tidsplan. Detta omfattar bland annat en anpassning av
organisationen inom BUP, barnläkarmottagningar och så kallade basteam samt en
förändring av utredningar av små barn. Antalet utredda patienter ökar och det medför
ett ökat behov av olika behandlingsinsatser.
När det gäller rättspsykiatri kommer bland annat fokusrapporten Rättssäkerhets- och
fängelsepsykiatriska frågor ligga till grund för att utveckla och förtydliga
rättspsykiatrins uppdrag. Regering och riksdag ska uppvaktas om ett statligt ansvar
för rättspsykiatrin. Övergångsvård för rättspsykiatriska patienter ska utvecklas. Nya
lokaler för rättspsykiatrin ska undersökas.
•

•

Översynen av den psykiatriska vårdens organisation med fokus på ökad
effektivitet och produktivitet ska fortsätta med syftet att erbjuda patienter en
tillgänglig vård, god vårdkvalitet och större valfrihet. Psykiatrins
ersättningssystem ska anpassas för att premiera prestationer, tillgänglighet
och ett mer evidensbaserat arbetssätt.
Inriktningen för barn- och ungdomspsykiatrin de kommande åren är en
fortsatt uppbyggnad av ett likvärdigt utbud över hela länet och utvecklingen
av bredare utbud när det gäller behandlingsformer och behandlingsmetoder.
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Den vetenskapliga förankringen inom psykiatrin och beroendevården ska öka
med målet att all vård ska vara evidensbaserad i enlighet med nationella
riktlinjer.

Beroendevården
Beroendevården ska ge kvalificerad hjälp och stöd till personer som är beroende av
eller har problem med alkohol, droger eller läkemedel. Vården ska kännetecknas av
en god tillgänglighet och ett snabbt och effektivt omhändertagande. För utveckling
av fungerande vårdkedjor och förebyggande insatser är det viktigt med ett nära
samarbete med länets kommuner och stadsdelar.
Enligt tidigare beslut genomförs en beställarrevision inom beroendevården.
Strukturen för såväl slutenvården och akutmottagningarna som de lokala
mottagningarna ska belysas. Resultatet av revisionen ska ligga till grund för en
kravspecifikation för upphandling av öppen- och slutenvård. Nytt avtal ska träda i
kraft från och med 1 april 2009.
En ny reviderad missbrukspolicy kommer att träda i kraft år 2008, innefattande nya
riktlinjer för omhändertagandet av nya patientgrupper. Viktiga strategiska frågor
kommer att belysas när en ny uppdragsbeskrivning tas fram inför avtal 2009.
Behovet av tidiga stödinsatser hos unga vuxna ska också klargöras. Särskilda insatser
ska utvecklas för kvinnliga missbrukare och särskilda avgiftningsplatser startas 2008
där kvinnor vårdas avskilt från män.
Beroendevården och infektionsvården står inför den svåra utmaningen att minska
ökningen av kroniskt smittsamma personer i samhället och att minska de medicinska
konsekvenserna av drogmissbruk. För detta behövs en samordnande,
kunskapsgenererande preventions- och behandlingsenhet, en s.k.
lågtröskelmottagning, som först och främst kan arbeta med att minska HIVspridningen bland drogmissbrukare. Verksamheten ska även arbeta med uppsökande
insatser för att nå de personer som inte själva söker kontakt med sjukvården.
Ett integrerat team för opiatmissbrukare som är aktuella i kriminalvården, ITOK,
fullföljs genom ett samarbetsprojekt mellan beroendecentrum och kriminalvården
Vårdinsatserna för patienter med dubbeldiagnos ska förbättras. Särskild
uppmärksamhet ska riktas mot utökade behandlingsinsatser för personer med
psykoser och injektionsmissbruk. Inom ramen för upphandling av delar av
beroendevården i länet ska ny uppdragsbeskrivning, uppföljningsplan och enhetlig
beskrivnings och ersättningsmodell tas fram.
På de lokala mottagningarna för beroendevård bör psykiatrin medverka. Bristerna i
samverkan i beroendevårdspsykiatri ska lösas genom att vårdöverenskommelserna
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förtydligar detta uppdrag och att det görs lokala avtal för var och en av de lokala
beroendemottagningarna.
•
•
•

Strukturen för slutenvården, akutmottagningarna och de lokala
mottagningarna i beroendevården ska särkilt belysas och nya
kravspecifikationer för verksamheterna tas fram.
Särskilda insatser utvecklas för kvinnliga missbrukare med avgiftningsplatser
som inte är samlokaliserade med män.
Vårdinsatserna för patienter med dubbeldiagnos ska förbättras. Inom ramen
för upphandling av delar av beroendevården i länet ska ny
uppdragsbeskrivning, uppföljningsplan och enhetlig beskrivnings och
ersättningsmodell tas fram.

Sjukskrivningar och rehabilitering
En viktig uppgift för landstinget är att i samverkan med andra aktörer minska
utanförskapet. Landstinget kommer aktivt att arbeta för att minska sjukskrivningarna.
De aktiviteter som pågår tillsammans med Försäkringskassan inom ramen för
projektet ”Ögat på sjukskrivning” kommer att fortsätta med ambitionen att ytterligare
sänka ohälsotalet i länet.
Försäkringskassan och Socialstyrelsen har tagit fram nya riktlinjer för sjukskrivning
som träder i kraft under 2008. Ett omfattande utbildningsprogram kommer att
genomföras kring de nya riktlinjerna.
Alla måste garanteras en snabb och bra rehabilitering. Ett aktivt deltagande i den
egna rehabiliteringsprocessen är viktigt för att det ska bli ett bra resultat. Ett aktivt
deltagande förutsätter i sin tur att individen kan påverka rehabiliteringsprocessen och
att det finns stor frihet i valet av utförare. Insatserna inom rehabilitering måste
fokusera på individens specifika behov, förutsättningar och möjligheter. Vid
utformandet av en rehabiliterigsplaner är det mycket viktigt att kunna värna dem med
särskilda behov.
•

Möjligheterna till rehabilitering ska öka inom sjukvården. Arbetet med att införa
en rehabiliteringspeng fortsätter därför under 2008.

Äldresjukvård
Satsningarna på äldresjukvården fortsätter under 2008. För att förverkliga en vård
med den äldre patienten i centrum ska samordningen av olika vårdinsatser bli bättre.
Landstinget ska tillsammans med länets kommuner utveckla vården i samarbete för
fungerande vårdkedjor och god vårdkvalitet. En ny kundvalsmodell för läkarinsatser
i särskilda boenden införs för att stärka kvaliteten och valfriheten.
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Genom Vårdval Stockholm införs hälsosamtal och läkemedelsgenomgångar med de
äldre inom ramen för primärvårdens uppdrag. Primärvården får även via Vårdval
Stockholm ett utökat ansvar för hemsjukvården samt en tydligt åldersviktad
ersättning för att säkerställa de äldres behov av en nära och tillgänglig vård.
De multisviktande patienter som har större behov av tillgänglighet och kontinuitet
ska ges möjlighet till en kontaktperson, en vårdkoordinator, i närsjukvården vars
uppgift är att ge råd och stöd samt vid behov lotsa vidare till olika vårdgivare. Under
2008 fortsätter utbyggnaden av äldreteam i bland annat Solna. Ett nära samarbete
mellan den kommunala äldrevården och regionens närsjukhus kan stimulera till
ytterligare nya lösningar.
Under 2008 ska det ske en översyn av den geriatriska verksamheten i länet. Syftet
med utredningen ska vara dels att kartlägga de omgivande strukturerna/utbudet i
närsjukvård och kommun/stadsdelsnämnd, dels att analysera orsakerna till de
geografiska skillnaderna i utbudet av geriatrisk service. Målet är att alla ska erbjudas
en likvärdig vård.
Insatserna i äldrevården måste samordnas utifrån de äldres behov och förutsättningar.
Problem som uppstår för patienten i gränssnitten mellan olika vårdgivare och
huvudmän måste bort. Landstinget ska skapa rutiner för att upprätta individuella
vårdplaner för personer som är kroniskt sjuka med ofta återkommande behov av
sjukvård. Arbetet ska syfta till att ytterligare utveckla geriatriken inom landstinget
samt öka kunskaperna om samspelet mellan medicinska, psykologiska och sociala
faktorer som påverkar äldres sjuklighet.
Rutiner ska utvecklas på länets akutmottagningar i syfte att få ner väntetiden för
äldre multisjuka. En viktig del i detta är direktintag till geriatrisk klink Även
rutinerna för överföring av patienterna till närsjukvården (hemsjukvård,
hemrehabilitering, stroketeam) respektive kommunens korttidsvård ska utvecklas.
Ytterligare satsningar som ska genomföras är ett utökat antal platser för äldre
patienter med antibiotikaresistenta bakterier (MRSA). Den palliativa vården
fortsätter byggas ut med syftet att undanröja onödiga väntetider för patienter som är i
behov av palliativ vård i livets slutskede och ett ökat utbud av avancerad sjukvård i
hemmet (ASIH).
•
•
•

Samarbetet med länets kommuner ska utvecklas för fungerade vårdkedjor och
god vårdkvalitet inom äldresjukvården.
Genom Vårdval Stockholm ges primärvården ett utökat ansvar för den äldres
hälsa med hälsosamtal, medicinska genomgångar och utökade möjligheter till
hembesök.
De multisviktandepatienter som har större behov av tillgänglighet och
kontinuitet ska ges möjlighet till en kontaktperson, en vårdkoordinator, i
närsjukvården vars uppgift är att ge råd och stöd samt vid behov lotsa vidare
till olika vårdgivare.
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Sjukhusvården
En välfungerande akutsjukvård är en förutsättning för att länets alla invånare ska få
en bra vård. Akutsjukvården är hårt belastad. Tillgängligheten till närsjukvården har
inte fungerat tillfredsställande, vilket har lett till ett ökat tryck på akutsjukvården.
Med förbättrad tillgänglighet i närsjukvården och en förbättrad struktur för det akuta
omhändertagandet kan akutsjukvården användas som den var avsedd, det vill säga att
ansvara för de svårast sjuka. Alla patienter ska erbjudas en god vård med god
tillgänglighet och valfrihet.
Vårdval Stockholm innebär att husläkarmottagningarna ansvarar för primärvårdsjour
veckans alla dagar fram till kl. 21.00. Närakuterna, som tidigare ansvarade för
primärvårdens jourverksamhet, kommer att ges ett förändrat uppdrag för att i första
hand avlasta akutmottagningarna vid akutsjukhusen. Närakuter kommer att vara
lokaliserade vid Nacka, Handen, Järva och Löwenströmska samt kompletteras med
närakutsliknande verksamhet i direkt anslutning till akutmottagningarna vid
Södersjukhuset, Danderyds sjukhus, Karolinska Solna och Huddinge samt S:t Görans
sjukhus. Övriga närakuter kommer att avvecklas successivt när primärvårdens nya
jourverksamhet har etablerats.
De sjukhusanknutna ”närakuterna” ska bedrivas av fristående entreprenörer som
också svarar för bedömning och prioritering (triage) av de patienter som söker
mottagningen.
Nytt från och med februari 2008 kommer samtliga akutambulanser att vara
bemannande med specialistutbildade sjuksköterskor. Därutöver kommer
ambulansverksamheten att förstärkas ytterligare med en akutläkarbil. De
specialistutbildade sjuksköterskorna i ambulanserna kommer att inneha en viktig roll
för samarbetet mellan ambulanssjukvården och närsjukvården så att de patienter som
inte behöver akutsjukhusens resurser direkt kan föras till rätt vårdnivå inom
närsjukvården inklusive geriatriken.
Under sommarsäsongen ökar trycket på ambulanshelikopterverksamheten då fler
personer vistas på öar i skärgården och Mälaren utan landförbindelse. I målet att
erbjuda alla en likvärdig vård oavsett var i länet man befinner sig kommer
ambulanshelikopterverksamheten förstärkas sommartid, både via avtal med Uppsala
Akademiska sjukhus och med en extra sommarhelikopter. Utöver detta kommer även
nya samverkansavtal mellan sjöräddningen, landstinget och samtliga
ambulansleverantörer att utarbetas för att stärka det akuta omhändertagande till sjöss
samt som komplement till ambulanshelikopterinsatserna.
De senare årens långa väntetider inom vissa högspecialiserade områden har inneburit
att beställningar har gjorts från andra landsting. Den medicinsk-tekniska
utvecklingen har inneburit att vissa ingrepp/behandlingar inte längre behöver utföras
vid universitetssjukhus. Under 2008 påbörjas ett arbete med att skilja ut vilka delar
av den högspecialiserade vården vid Karolinska Universitetssjukhuset som kan
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utföras av andra leverantörer inom länet. Möjligheten att upphandla delar av
verksamheten ska också prövas.
En utredning ska genomföras som ska se över behov och utbud inom de
specialistområden som inte lever upp till vårdgarantins krav på tillgänglighet.
Översynen ska ligga till grund för beslut om förändrade beställningar och eventuella
upphandlingar.
Antalet patienter med cancer ökar, främst beroende på att antalet äldre ökar men
också genom nya bättre behandlingsmetoder som medför en ökad överlevnad. En ny
cancerplan tas fram som ska förbättra cancersjukvården. I planen anges bland annat
inrättandet av fler palliativa vårdplatser, nya cancerläkemedel introduceras m.m.
Dessutom påbörjas screening av tjocktarmscancer.
Behoven av dialysvård ökar. Nya behandlingsmetoder har införts som gör det möjligt
att genomföra dialys på olika sätt. Dialys kan ges på sjukhus, på mindre enheter och i
patientens hem. Möjligheten till vårdval inom dialysvården utreds. Överläggningar
tas upp med Tiohundranämnden om att förlägga en dialysverksamhet till Norrtälje.
Hjärtsjukvården kommer att förbättras. Utgångspunkten är nya nationella riktlinjer
som ska genomföras i sjukvården. Det kommer bland annat innebära en ökning av
behandlingarna med avancerad medicinsk-teknisk utrustning vid hjärtsvikt och
hjärtrytmrubbningar.
För att stärka patientens inflytande och valfrihet prövas vårdval för knä- och
höftledsoperationer samt vid gråstarroperationer. Detta eftersom väntetiderna till
vård inom dessa områden tidvis har varit långa. Nya resuser tillförs IVF-vården
(provrörsbefruktning). En genomlysning av detta område görs för att fastställa vilka
delar av vården som kan upphandlas.
I avtalen med akutsjukhusen ska uppdragen beskrivas på en mer detaljerad nivå än
vad som skett tidigare. Ersättningen för den akuta och den planerade vården ska
särskiljas. Avtalen ska innefatta ekonomiska incitament som gynnar de sjukhus som
producerar överenskommen volym. Behovet av vissa delar av akutsjukvården
varierar över året, exempelvis barnsjukvård och förlossningar. I uppdraget till
vårdproducenter som bedriver akutsjukvård ingår att planera vården för att klara
dessa varierande behov. Klarar inte vårdproducenten att hantera uppdraget ska inte
full ersättning ges.
•
•
•

Det akuta omhändertagandet ska förbättras genom nya uppdrag till
primärvårdsjouren, närakuterna och sjukhusens akutmottagningar.
Cancersjukvården förbättras genom införandet av en ny cancerplan.
Vårdbeställningarna ska utökas hos de sjukhus som har de lägsta priserna och
minska hos de sjukhus som har det högsta priset, givet att den definierade
kvaliteten och servicen uppnås.
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En plan ska tas fram som ska ange de vårdområden som idag utförs på
akutsjukhusen men som lika väl kan utföras i den ”nära” specialistsjukvården,
utanför akutsjukhusen.

Tandvård
På nationell nivå har Allians för Sverige beslutat att införa ett högkostnadsskydd med
start den 1 juli 2008. Detta kommer framförallt att underlätta ekonomiskt för de
vuxna med behov av större behandlingsinsatser. Därutöver kommer ett nytt system
med tandvårdscheckar att införas med syfte att uppmuntra fler till regelbundna
tandläkarbesök. Dessa insatser kommer med all sannolikhet innebära förbättringar
inom tandhälsan för Sveriges medborgare, men ställer samtidigt tandvården inför
stora utmaningar när efterfrågan på dess tjänster kan förväntas öka.
För att möta en ökad efterfrågan utan köer och prisstegringar är det viktigt att
flexibiliteten, konkurrensen och produktiviteten inom tandvården ökar, samt att
tandvårdens kunder får större delaktighet och förbättrade möjligheter att jämföra
priser och kvalitet. För detta behövs åtgärder för att stimulera en bättre fungerande
tandvårdsmarknad samt öppna jämförelser där länsinvånare kan jämföra priser och
relevanta kvalitetsindikatorer.
Under 2007 har en omfattande utredning genomförts gällande tandvårdsmarknaden
och nya driftsformer för folktandvården. Denna utredning kommer att vara del av det
underlag som tas fram för beslut om förändringar inom folktandvården.
Direktavtalen med folktandvården ska fasas ut och upphöra då nya system för ökad
konkurrensneutralitet mellan olika tandvårdsutförare skapas.
Inom området för det utökade tandvårdsstödet till personer med varaktigt och
omfattande omvårdnadsbehov i enlighet med 1999 års tandvårdsreform finns behov
av förbättringar. För detta behövs ett utökat samarbete med kommunerna, utveckling
av förbättrade administrativa rutiner, webbaserade IT-system samt nya
ersättningssystem alternativt upphandling gällande framförallt den uppsökande
verksamheten för äldre och funktionshindrade. Därutöver ska särskilt fokus riktas
mot äldres tandhälsa i samband med primärvårdens erbjudna hälsosamtal.
Inom specialisttandvården behövs insatser för att minska väntetiderna i synnerhet för
barn och ungdomar. För detta är det angeläget med fortsatt utveckling av nya
arbetssätt och en ökad mångfald av utförare. Ur ett folkhälsoperspektiv ska insatser
för förbättringar inom barn- och ungdomars tandhälsa särskilt följas upp och fokus
ligga på preventiva insatser. Åtgärder kommer att vidtas för att förstärka de
förebyggande insatserna i de områden där tandhälsan är sämst, exempelvis genom
fluorlackning av primära tänder samt utökning av fluorsköljningar.
Ersättningssystem ska ses över liksom barntandvårdscheckens utformning.
Tandregleringen är ett annat område som är aktuellt för en översyn.
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Landstingets medverkan i projekt med tandvård för hemlösa kommer att fortsätta.
Regeringen och riksdagen ska uppvaktas för att öka asylsökandes möjligheter att fritt
få välja tandvårdsutförare.
•
•
•

En bättre fungerande tandvårdsmarknad ska skapas genom stimulans för en
mångfald av utövare och nya konkurrensneutrala ersättningssystem.
Tandvårdspatienternas inflytande ska stärkas genom öppna jämförelser av
tandläkarnas kvalitet och pris.
En ny plan ska tas fram för förbättringar inom det reformerade tandvårdsstödet
för personer med varaktigt och omfattande omsorgsbehov innefattande bland
annat den uppsökande verksamheten till äldre och funktionshindrade.

Läkemedel
Staten överförde kostnadsansvaret för läkemedel i öppenvård till landstingen år 1998.
Läkemedelsbehandling är den i särklass vanligaste behandlingsmetoden i svensk
sjukvård. Det är viktigt att se läkemedelshanteringen som en del i arbetet med
ändamålsenlighet och säkerhet för hela hälso- och sjukvården. Att landstinget tog
över kostnadsansvaret skapade förutsättningar för att prioritera läkemedel och andra
behandlingar på samma grunder. Det ger också förutsättningar för en säker, effektiv
och evidensbaserad läkemedelsanvändning.
Ett problem med dagens läkemedelssystem är att landstingen har kostnadsansvaret
men att staten bibehållet många viktiga beslut som påverkar kostnadsutvecklingen.
Det är därför viktigt att förbättra det regionala och nationella samarbetet kring
läkemedelsfrågor. Kostnaderna för basläkemedel förväntas öka något de närmaste
åren. Det avser t ex medel mot diabetes, övervikt/fetma och mot astma/KOL.
Specialläkemedel väntas dock öka snabbt i kostnader och omfattar t ex
cancerläkemedel, blodförtunnande medel, läkemedel vid MS, behandling av gula
fläcken i ögat (Lucentis), medel vid psykoser, läkemedel vid Alzheimer och
Parkinson. Utvecklingen när det gäller vacciner har varit snabb. Framstegen har skett
inom områdena immunologi, molekylärbiologi och genetik. Om förskrivning av
basläkemedel sker på ett effektivt sätt kan utrymme skapas för att introducera nya
och dyrare specialläkemedel.
Introduktionen av nya cancerläkemedel följs noga.
En ny läkemedelsstrategi är framtagen och ska införas under 2008. Strategin redogör
för många olika delar som sammantaget ska ge en effektiv förskrivning av
läkemedel. Bland annat anges att förskrivarna ska ha tillgång till en gemensam
läkemedelslista och en gemensam informationsdatabas om läkemedel. Kloka listan
ska vidareutvecklas och generiska läkemedel ska nyttjas för att minska landstingets
läkemedelskostnader. Ersättningar för s.k. rekvisitionsläkemedel på akutsjukhusen
ska integreras i det ordinarie ersättningssystemet.
Läkemedelskommittéerna har i uppdrag att föra ut kunskap och rutiner som ger en
effektivare användning av läkemedel. En viktig del är att förbättra äldres
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läkemedelsanvändning. Ett decentraliserat budgetansvar för läkemedel ska införas.
Landstinget ska bli bättre på uppföljning och kontroll för att bland annat minimera
den oegentliga förskrivningen av läkemedel. En utredning ska göras om incitament
kan införas kring följsamhet till Kloka Listan för de vårdgivare som tillämpar
nationella taxan.
•
•
•

En ny läkemedelsstrategi är framtagen och ska införas under 2008. Målet är en
effektiv förskrivning av läkemedel.
Ersättningar för s.k. rekvisitionsläkemedel på akutsjukhusen integreras i det
ordinarie ersättningssystemet.
En utredning ska göras om incitament kan införas kring följsamhet till Kloka
Listan för de vårdgivare som tillämpar nationella taxan.
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TioHundra nämnden

Den gemensamma nämnden för hälso- och sjukvård och omsorg i Norrtälje
TioHundra bildades den 1 januari 2006 av de båda huvudmännen Stockholms läns
landsting (SLL) och Norrtälje kommun. Den gemensamma TioHundranämnden har
befolknings- och finansieringsansvaret för norrtäljebornas hälso- och sjukvård och
omsorg. Det innebär att nämnden har ett beställaransvar i relation till TioHundra AB,
men även till andra vårdgivare. Det ställer stora krav på styrning och uppföljning av
den samlade vården och omsorgen, för att invånarnas behov ska kunna tillgodoses på
ett bra sätt. För att kunna jämföra utvecklingen av sjukvården i länet ska TioHundra i
så stor utsträckning som möjligt samarbeta med Hälso- och sjukvårdsnämnden vad
gäller metoder för uppföljning och utvärdering av vårdgivare och av befolkningens
syn på vården.
TioHundra befinner sig i ett uppbyggnadsskede. Det är en stor utmaning att få de
olika kulturer som finns inom den landstingskommunala och den kommunala
verksamheten att smälta samman till en kultur. På samma sätt är det en stor utmaning
att kundorientera verksamheten så att den bättre svarar mot medborgarnas behov.
Visionen är att medborgarna i Norrtälje kommun ska
• ha en god hälsa och bra livskvalitet.
• känna tillit till en trygg och säker vård och omsorg som ges med hög
tillgänglighet och på lika villkor.
• uppleva stor valfrihet mellan olika tjänster och aktörer.
• uppleva att man står i centrum för samordnade insatser under hela mötet med
vården och omsorgen.
Den nya förstärkta vårdgaranti som införts inom Stockholms läns landsting gäller
även för TioHundra. För att öka valfriheten och tillgängligheten för den enskilde, ska
antalet aktörer som utför vård och omsorg öka. Olika slags kundvalsmodeller ska
övervägas likaså lösningar med t ex vårdpeng.

3.5

Producentorganisationen

Producentorganisationerna ska under 2008 utifrån specifika ägardirektiv och avtal
med hälso- och sjukvårdsnämnden medverka i den fortsatta utvecklingen av
Stockholms sjukvårdsstruktur. Ägardirektiven ska utvecklas som ett verktyg i
styrning och uppföljning av vården. Alla akutsjukhus i landstingets egen regi ska
arbeta utifrån den nya sjukhusstrategi som beskrivs under avsnittet ”Den samlade
sjukvården”. Detta innebär ett utökat mandat men också ett helhetsansvar för sitt
ekonomiska resultat på ett förtydligat sätt.
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Ett effektivare resursutnyttjande är nödvändigt. Detta gäller såväl personal som
investeringar. Samutnyttjande av kompetens (till exempel joursamverkan) mellan
sjukhusen ska tillämpas då så är möjligt. Arbetsfördelningen mellan den specialiserade sjukvården och närsjukvården ska tydliggöras för att öka tillgängligheten och
ge omhändertagande på rätt vårdnivå. Koncentration av särskilt resurs och/eller kompetenskrävande vård till Karolinska universitetssjukhuset fullföljs samtidigt som viss
specialiserad vård och akut bassjukvård överförs till andra akutsjukhus och till närsjukvården.
Målsättningen är ett processinriktat sjukvårdssystem som kännetecknas av hög
kostnadseffektivitet, kvalitet och tillgänglighet. Särskild uppmärksamhet ska ägnas
följande fyra områden – säkerhet, kvalitet, produktivitetsutveckling och
kapacitetsutnyttjande. Avkastningskravet för samtliga akutsjukhus är satt till ett
nollresultat. Ett nollresultat är i sig ett resultatkrav. I denna budget har goda
förutsättningar för framgångsrika avtal mellan beställare och producenter givits. För
att lyckas nå de övergripande målen om ökad tillgänglighet i vården kombinerat med
ordning i ekonominkrävs en hög grad av eget arbete kombinerat med ett stort
engagemang. Styrelse och ledning måste vara beredda att lägga ned ett stort
engagemang både initialt och på långsikt. För att nå ett önskat resultat är processerna
viktiga.
Denna budget har en utgångspunkt i att se vården som en helhet där alla delar är
beroende av varandra. Förbättringar måste följaktligen ske ständigt i alla funktioner
och på alla nivåer. För att kunna leva upp till dessa självklara värden är det mest
väsentliga att utgå från ett patientorienterat synsätt. Detta budgetdokument är det
strategiska dokument på vilket respektive producentenhet ska bygga sina taktiska och
operativa styrverktyg.
Ledarskapets roll måste förstärkas hos landstingets producenter. Ledarskapet ska
vara stödjande och synligt. Dess uppgift är att verkligen åstadkomma förbättringar
och man är i detta helt beroende av att medarbetarskapet utvecklas. För att
åstadkomma förbättring måste tid och utrymme ges till förbättringsarbetet i alla
landstingets organisationer. En annan viktig parameter i förbättringsarbetet är att
goda exempel synliggörs i respektive organisation och mellan t ex akutsjukhus. På
detta sätt möjliggörs jämförelser och överförandet av goda idéer underlättas.
Nedan redogörs kortfattat för respektive verksamhet.
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Stockholms läns sjukvårdsområde

Mkr
SLL-externa intäkter
SLL-interna intäkter
Summa intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader inkl. finansnetto
Summa kostnader
Resultat
Årsarbetare

Utfall
Budget
2006
2007
514
507
8 255
8 635
8 769
9 142

Budget
Ändring Ändring
2008
08/07
08/06
676
33,4%
31,5%
8 585
-0,6%
4,0%
9 261
1,3%
5,6%

-6 096
-2 597
-8 693

-6 348
-2 759
-9 107

-6 398
-2 828
-9 226

76

35

35

12 578

12 858

12 070

0,8%
2,5%
1,3%

5,0%
8,9%
6,1%

-6,1%

-4,0%

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) utgörs av 126 resultatenheter inom
primärvård, geriatrik, avancerad sjukvård i hemmet, barn- och ungdomspsykiatri,
beroendevård, vuxenpsykiatri och handikapp & habilitering.
Fem upphandlade vårdcentraler med en sammanlagd omsättning på 140 mkr
reducerar SLSO:s totala omsättning i budget 2008. Inga ytterligare verksamhetsövergångar/avknoppningar inom primärvården finns med i resultatbudgeten.
Patientsäkerhet och tillgänglighet kommer även under 2008 att vara högt prioriterade
fokusområden inom SLSO, liksom konsolidering av IT-drift och journalsystem samt
öppna redovisningar av verksamhetsmässiga resultat.

3.5.2

Karolinska Universitetssjukhuset

Mkr
SLL-externa intäkter
SLL-interna intäkter
Summa intäkter

Utfall
Budget
2006
2007
1 236
1 334
9 531
9 919
10 767
11 253

Personalkostnader
Övriga kostnader inkl. finansnetto
Summa kostnader

-6 739
-4 220
-10 959

-7 130
-4 394
-11 523

-7 521
-4 739
-12 260

-191

-270

0

14 606

14 794

14 980

Resultat
Årsarbetare

Budget
Ändring Ändring
2008
08/07
08/06
1 524
14,3%
23,3%
10 736
8,2%
12,6%
12 260
8,9%
13,9%
5,5%
7,9%
6,4%

11,6%
12,3%
11,9%

1,3%

2,6%

Karolinska Universitetssjukhuset (Karolinska) är ett av Europas största sjukhus och
har totalt cirka 1 700 vårdplatser. Karolinskas vision är ”Framtidens sjukvård genom
vetenskap och utveckling”. Under år 2008 kommer Karolinska, för att förbättra
tillgänglighet, att bland annat att arbeta med strategisk verksamhetsutveckling med
syfte att förbättra vårdprocesserna. Målet är att korta ledtider och öka
produktiviteten. Vidare kommer Karolinska att fortsätta arbetet med att rekrytera
röntgenläkare samt investera i ytterligare en kamera för magnetröntgen för att korta
väntetiderna för cancerpatienter samt att öka kapaciteten inom barn- och
traumasjukvård.
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Karolinska står inför stora utmaningar år 2008. Dessa utmaningar består främst i att
skapa en effektiv verksamhet som klarar av att efterleva slutna avtal med beaktande
av kvalitet, säkerhet mm. Omfattande förbättringsarbete kommer att krävas under
2008. Under år 2007 har en större genomlysning av sjukhuset skett. Denna utredning
ska vara vägledande för förbättringsarbetet, men det är även viktigt att styrelsen och
ledningen fortsätter arbetet med att utveckla slutsatserna i denna utredning.

3.5.3

Södersjukhuset AB

Mkr
SLL-externa intäkter
SLL-interna intäkter
Summa intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader inkl. finansnetto
Summa kostnader
Resultat
Årsarbetare

Utfall
Budget
2006
2007
175
186
2 521
2 614
2 696
2 800

Budget
Ändring Ändring
2008
08/07
08/06
205
10,0%
17,2%
2 816
7,7%
11,7%
3 020
7,9%
12,0%

-1 679
-970
-2 650

-1 821
-999
-2 820

-1 976
-1 044
-3 020

46

-20

0

3 780

3 845

3 962

8,5%
4,5%
7,1%

17,7%
7,6%
14,0%

3,0%

4,8%

Södersjukhuset AB (SÖS) ansvarar för länets största akutsjukhusuppdrag och har
totalt 604 fastställda vårdplatser. Huvuduppdraget är att fokusera på akutsjukvård
och de stora folksjukdomarna. I uppdraget ingår även att bedriva god patientnära
klinisk forskning och utbildning.
SÖS vision är att vara hela livets sjukhus. Fokus kommer under 2008 att läggas på
interna processer, framför allt den akuta vårdprocessen, från akutmottagning till
vårdplats. Målet är att förkorta patientens väntetid i alla led, bland annat genom
införande av förbättrat triage på vuxenakuten, renodla akutprocessen genom att
omfördela medicinska resurser till de högprioriterade patienterna och hantera de lågprioriterade för sig, ändra utskrivningsrutiner, förstärka vårdplatskoordinatorsfunktionen samt genom att förstärka anestesifunktionen så att patienter som skall opereras
inte belägger vårdplatser i väntan på operation.

3.5.4

Danderyds Sjukhus AB

Mkr
SLL-externa intäkter
SLL-interna intäkter
Summa intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader inkl. finansnetto
Summa kostnader
Resultat
Årsarbetare

Utfall
Budget
2006
2007
133
117
1 965
2 088
2 098
2 205

Budget
Ändring Ändring
2008
08/07
08/06
136
16,2%
2,3%
2 289
9,6%
16,5%
2 425
10,0%
15,6%

-1 333
-794
-2 127

-1 428
-807
-2 235

-1 523
-902
-2 425

-29

-30

0

2 989

2 970

3 099

6,7%
11,8%
8,5%

14,3%
13,6%
14,0%

4,3%

3,7%
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Danderyds Sjukhus AB (DS) bedriver planerad och akut sjukvård, främst för
invånarna i norra Storstockholm och har cirka 430 disponibla vårdplatser. Den
huvudsakliga inriktningen är på internmedicin, rehabiliteringsmedicin, allmänkirurgi,
ortopedi, obstetrik och gynekologi.
DS arbetar aktivt för en förbättrad tillgänglighet för medborgarna. För att ge utrymme för det växande antalet akut sjuka som söker till sjukhuset permanentas i och med
budget 2008 den satsning som sjukhuset gjort på avlastningsavdelning 90. Öppnandet av de totalt 18 nya vårdplatserna har förbättrat patienternas situation i och med att
de snabbare blir behandlade på en vårdavdelning och medger även en kortare väntetid för nya akutpatienter.

3.5.5

Sjukvården Salem Nykvarn och Södertälje

Resultatbudget
Mkr
SLL-externa intäkter
SLL-interna intäkter
Summa intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader inkl. finansnetto
Summa kostnader
Resultat
Årsarbetare

Utfall
2006

Budget
2007
53
57
966
999
1 019
1 056

Budget
Ändring Ändring
2008
08/07
08/06
61
7,9%
16,0%
1 050
5,1%
8,6%
1 111
5,2%
9,0%

-717
-297
-1 015

-763
-293
-1 056

-799
-312
-1 111

5

0

0

1 527

1 590

1 590

4,8%
6,5%
5,2%

11,4%
5,0%
9,5%

0,0%

4,1%

Sjukvården Salem Nykvarn och Södertälje (SNS) är en gemensam organisation för
Södertälje sjukhus, med verksamhet inom akutsomatik, geriatrik inkl ASIH, psykiatri
och medicinsk service, samt landstingsdriven primärvård i närområdet.
Under 2007 har SNS öppnat en palliativ vårdavdelning med nio vårdplatser samt fyra
ytterligare vårdplatser inom akutsomatik.
SNS vision är att skapa ”Sveriges bästa närsjukvård”, genom att bedriva en hälsooch sjukvård för hela människan, hela livet och hela bygden. Med sjukhus och
primärvård i samma organisation finns goda möjligheter att skapa effektiva
vårdkedjor och processer för att öka tillgängligheten, samverkan och professionalism. En ekonomi i balans nås genom ökande marknadsandelar, genom ökad
delaktighet väljer fler patienter sjukvården SNS.
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TioHundra AB

Resultatbudget
Mkr
SLL-externa intäkter
SLL-interna intäkter
Summa intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader inkl. finansnetto
Summa kostnader
Resultat
Årsarbetare

Utfall
2006

Budget
2007
38
37
269
277
307
314

Budget
Ändring Ändring
2008
08/07
08/06
40
8,8%
6,8%
338
21,8%
25,6%
378
20,3%
23,3%

-175
-126
-301

-183
-132
-314

-200
-179
-378

5

0

0

341

337

333

9,2%
35,7%
20,3%

14,0%
41,4%
25,5%

-1,2%

-2,3%

Per den 1 januari 2006 genomfördes en omfattande omorganisation av den samlade
hälso- och sjukvården och omsorgsverksamheten med mera i Norrtälje. TioHundra
AB är den producent som från och med den 1 januari 2006 bedriver den
landstingsägda hälso- och sjukvården samt omsorgsverksamheten med mera i
Norrtälje. TioHundra AB är ett tillsammans med Norrtälje kommun hälftenägt bolag.
I detta bolag har verksamheten vid Norrtälje sjukhus (tidigare bedriven av Norrtälje
Sjukhus AB) fusionerats med primärvård (tidigare bedriven av SLSO) samt
omsorgsverksamhet, barn- och ungdomsverksamhet samt skolhälsovård (tidigare
bedrivna av Norrtälje Kommun).Beställare av bolagets tjänster är Norrtäljes
gemensamma hälso- och sjukvårds och omsorgsnämnd (TioHundranämnden).
Stockholms läns landsting och Norrtälje Kommun samverkar genom denna nämnd.
Huvudsyftet med bolagets verksamhet är att främja allmännyttiga ändamål genom att
för patienter, brukare och skattebetalare tillhandahålla en effektiv hälso- och sjukvård
och omsorg med hög kvalitet och som är långsiktig och hållbar. Bolaget har bildats
som en del av TioHundraorganisationen och skall verka för en förnyelse och utveckling av sjukvård och omsorg i Norrtälje. En grundläggande princip är att stärka kundperspektivet och tillskapa vård- och omsorgsprocesser som bättre svarar mot de samlade behov som patienter, omsorgstagare och andra kundgrupper har.
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S:t Eriks Ögonsjukhus AB

Resultatbudget
Mkr
SLL-externa intäkter
SLL-interna intäkter
Summa intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader inkl. finansnetto
Summa kostnader
Resultat
Årsarbetare

Utfall
Budget
2006
2007
698
713
505
504
1 203
1 218

Budget
Ändring Ändring
2008
08/07
08/06
729
2,2%
4,4%
528
4,8%
4,7%
1 258
3,3%
4,5%

-776
-374
-1 150

-821
-383
-1 204

-856
-389
-1 246

53

14

12

1 848

1 865

1 840

4,3%
1,8%
3,5%

10,3%
4,2%
8,3%

-1,3%

-0,4%

S:t Eriks Ögonsjukhus AB är ett av de ledande ögonsjukhusen i Europa. S:t Erik
bedriver ögonsjukvård inom Stockholms läns landsting samt högspecialiserad
ögonsjukvård även för patienter utanför det egna landstinget.
Under 2008 kommer ledningen för S:t Erik att fortsätta omstrukturera sjukhusets
arbetssätt så att patient/kund får en ökad service vad gäller tillgänglighet, minskad
väntetid. För att öka tillgängligheten ytterligare kommer bland annat sjukhusets
webbplats att uppdateras och bli mer lättnavigerad samt än mer anpassas för
synskadade. Patientinformation kommer vidare att tas fram på flera språk liksom
namnskyltar med flaggor till alla medarbetare som indikerar vilket språk man talar.

3.5.8

Folktandvården Stockholms län AB

Resultatbudget
Mkr
SLL-externa intäkter
SLL-interna intäkter
Summa intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader inkl. finansnetto
Summa kostnader
Resultat
Årsarbetare

Utfall
Budget
2006
2007
698
713
505
504
1 203
1 218

Budget
Ändring Ändring
2008
08/07
08/06
729
2,2%
4,4%
528
4,8%
4,7%
1 258
3,3%
4,5%

-776
-374
-1 150

-821
-383
-1 204

-856
-389
-1 246

53

14

12

1 848

1 865

1 840

4,3%
1,8%
3,5%

10,3%
4,2%
8,3%

-1,3%

-0,4%

Folktandvården Stockholms län AB erbjuder ett komplett utbud av tjänster inom
allmäntandvård och specialisttandvård. Folktandvården Stockholms län AB har en
stor geografisk spridning och återfinns på cirka 90 platser inom länet.
Folktandvården Stockholms län AB är den största leverantören av tandvårdstjänster i
Norden. Det totala antalet kunder/patienter i Folktandvården uppgår till cirka 750
000.
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Folktandvården Stockholms län AB bedriver delvis en konkurrensutsatt verksamhet.
Det råder idag fritt val för både vuxna och barn, fri prissättning samt fri
etableringsrätt. Marknadsandelen i länet för barntandvård uppgår till cirka 85 procent
och motsvarande siffra för vuxentandvård är drygt 20 procent. År 2008 kommer
Folktandvården bland annat att fortsätta se över specialisttandvården. Det
varumärkesarbete som startades upp år 2007 kommer att implementeras vidare i
organisationen under 2008.

3.5.9

Ambulanssjukvården i Storstockholm AB

AISAB bedriver ambulanssjukvård åt landstinget och bemannar 15 akutambulanser,
5 transportambulanser, en utomlänsambulans samt länets enda intensivvårdsambulans. Antalet uppdrag 2008 beräknas uppgå till 56 500.
Resultatbudget
Mkr
SLL-externa intäkter
SLL-interna intäkter
Summa intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader inkl. finansnetto
Summa kostnader

Utfall
Budget
2006
2007
1,1
0,3
111,0
115,1
112,1
115,4

Budget
Ändring Ändring
2008
08/07
08/06
0,0
-100,0%
-100,0%
121,5
5,5%
9,4%
121,5
5,3%
8,4%

-86,2
-25,9
-112,1

-87,8
-27,6
-115,4

-94,3
-27,2
-121,5

Resultat

0,1

0,0

0,0

Årsarbetare

190

195

200

7,5%
-1,7%
5,3%

9,4%
5,0%
8,4%

2,6%

5,3%

Budgeten för AISAB är i balans. Ramen för budgeten är beräknade intäkter för 2008,
där avtalsintäkterna från avtalet med HSN utgör 99,7 procent. Kostnadssidan har
beräknats enligt budgetanvisningar och nu kända förutsättningar. AISAB:s resultat är
budgeterat utifrån landstingsfullmäktiges budgetdirektiv 2008. I budgeten har
antagits att prisjusteringen nästa avtalsår blir 3 procent. Kostnaderna är beräknade i
löpande priser.

3.5.10 Stockholm Care AB
Bolagets huvudsakliga inriktning är att utnyttja ledig kapacitet inom främst den
högspecialiserade vården i Stockholms läns landsting för vård av utländska patienter.
Utbyte sker med ett 70-tal länder. Bolaget erbjuder också vårdrelaterade
konsulttjänster. Bolaget är även ägare till, och administratör av, Tobiasregistret som
är Sveriges nationella benmärgsregister. Neurokirurgiska behandlingar,
benmärgstransplantationer, cochleaimplantat och ECMO är de största
behandlingsområdena.
Syftet med bolagets verksamhet är i första hand att bidra till utvecklingen av den
högspecialiserade vården. Målsättningen är att öka andelen behandlade utländska
patienter inom den högspecialiserade vården med bibehållandet av den för lands-
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tinget självklara principen att vården för invånarna i Stockholms län måste komma i
första hand.
Resultatbudget
Mkr
Summa intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader inkl. finansnetto
Summa kostnader
Resultat
Årsarbetare

Utfall
2006
100,7

Budget
2007
96,6

Budget
2008
95,0

Ändring
08/07
-1,7%

Ändring
08/06
-5,7%

-10,5
-85,2
-95,7

-8,4
-84,2
-92,6

-9,1
-81,9
-91,0

8,3%
-2,7%
-1,7%

-13,3%
-3,9%
-4,9%

5,0

4,0

4,0

10

11

11

0,0%

10,0%

Budget 2008 för Stockholm Care AB är i balans. Det budgeterade resultatet på 4,0
miljoner överensstämmer med resultatkravet enligt budgetdirektiven.

4.

Trafikverksamheten

4.1

AB Storstockholms lokaltrafik AB

En kollektivtrafik att lita på
SL ska underlätta människors vardag och bidra till en mer attraktiv
Stockholmsregion. Varje dag gör 700.000 resenärer över 2,4 miljoner resor med SL.
77 procent av alla resor till Stockholms innerstad under morgonrusningen görs med
SL. Vi är alla beroende av att kollektivtrafiken fungerar för att få vår vardag och
fritid att gå ihop.
Under 2007 har SL förbättrat punktligheten för både tunnelbana och pendeltåg, fått
både fler och betydligt mer nöjda resenärer. Andelen som väljer att resa kollektivt
när de ska till Stockholms innerstad har tydligt ökat både i morgonrusningen och
övriga dygnet. Vi är stolta över att SL har blivit bättre, men mycket mer kan
åstadkommas. Arbetet med förbättrad punktlighet, ökad trygghet och utbyggd trafik
fortsätter intensivt. En väl utbyggd kollektivtrafik är en nödvändighet för att
minimera miljöproblemen i vår region.
När Stockholm växer måste också SL växa, därför genomför vi den största
satsningen någonsin på SL. På två år har SL tillförts totalt två miljarder kronor för att
slå vakt om, bygga ut och förbättra kollektivtrafiken i vårt län. Detta är mer än vad
den förra vänstermajoriteten satsade på hela fyra år. Ett sammandrag av budgeten för
SL framgår av tabellen nedan.
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Utfall
2006*)
4 587,7
6 195
10 783

Budget
2007
5 346,0
6 340
11 686

Summa kostnader

-9 278

-9 902

-10 725

8,3%

15,6%

Summa kapitalkostnader

-1 501

-1 683

-2 093

24,3%

39,5%

4

100

0

712

754

880

16,7%

23,6%

Tillskott från SLL
Övriga intäkter
Summa intäkter

Resultat
Årsarbetare

Budget
Ändring Ändring
2008
08/07
08/06
5 685,0
6,3%
23,9%
7 133
12,5%
15,2%
12 818
9,7%
18,9%

*) Utfall 2006 exklusive intäkt/kostnad för trängselskatteförsöket samt engångspost -956 mkr

Budgeten innebär att ytterligare 1 119 miljoner kronor satsas på en bättre
kollektivtrafik i Stockholms län nästa år, vilket ger en kraftigt utökad SL-trafik med
fler turer i tunnelbanan, pendeltåg, lokalbanor och med buss. Av satsningen kommer
230 miljoner från en höjning av SL-taxan. Från den 1 mars kommer 30-dagarskortet
att kosta 690 kronor och övriga biljettsortimentet höjs i motsvarande grad.
Några fakta om SL:s budget 2008:
•

Kraftigt utökad trafik med pendeltågen, normalt 15-minuterstrafik även på
sommaren

•

Förbättrad nattrafik genom dygnet-runt-trafik i tunnelbanan och pendeltåg
från fredag morgon till söndag natt och trafiken på vardagsnätter kommer att
fortsätta som i dag

•

Turtätheten ökas med 33 procent på Tvärbanan till 7,5-minuterstrafik i
rusningstid

•

Nya moderna spårvagnar på Nockebybanan

•

Extra insatser för underhåll och uppfräschning av tunnelbanevagnarna

•

Sittplatsgaranti på alla bussar som kör över 70 kilometer i timmen införs fram
till 2009

•

Många nya bostads- och arbetsplatsområden trafikeras, exempelvis
Steningehöjden, Barkarby, Norra Frösunda, Stora Ursvik, Vistaberg, Riksten,
Årstaberg

•

Boggibussar införs i Stockholms innerstad för att öka kapaciteten på
efterfrågade linjer

•

Förbättrad kollektivtrafik till bland annat Nynäshamn och Hölö

•

Satsning på nyare och fräschare bussar

•

Ytterligare satsning på förnybara bränslen i busstrafiken

•

Alkolås införs i bussar
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•

Utökad grundutbildning av bussförare

•

Fler låggolvbussar

•

Utbildning av trafikpersonal i frågor om funktionshinder
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Rekordnöjda resenärer
Under förra mandatperioden förbättrades inte andelen nöjda resenärer, utan låg still
på runt 60 procent. Under 2007 har andelen nöjda resenärer ökat tydligt och i augusti
slog SL rekord då 7 av 10 resenärer säger sig vara nöjda med SL. Det innebär att
cirka 70000 fler dagliga resenärer är nöjda.
70

65
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50
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40
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Maj 2007 Aug 2007

Rekordnöjda resenärer. Andel nöjda resenärer.

Mer pålitlig kollektivtrafik
Kollektivtrafiken ska vara tillförlitlig. I år har SL lyckats öka punktligheten för både
tunnelbana och pendeltåg. SL ska vidta ytterligare kraftfulla och systematiska
åtgärder för att förbättra kvaliteten och punktligheten i hela SL-trafiken. Detta arbete
har högsta prioritet.
För att få en bättre pendeltågstrafik genomför SL tillsammans med Banverket, SJ och
Stockholmståg en kraftsamling. Regeringen har hittills satsat drygt 400 miljoner
kronor på förbättrat underhåll och möjliggöra snabbare åtgärder för en bättre
järnvägstrafik i Stockholm-Mälardalsregionen.
Bättre information särskilt vid störningar
Dagens resenärer förväntar sig inte bara att trafiken ska vara pålitlig och gå enligt
tidtabell, utan också att informationen om störningar är effektiv, lättillgänglig och
korrekt. Därför ska resenärerna få bättre information, särskilt vid förseningar och
andra trafikstörningar.
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Vid större trafikstörningar och vid de större stationerna ska det finnas trafikvärdar,
som på plats informerar resenärerna. Det är ett sätt att visa att SL bryr sig om och vill
hjälpa oss resenärer. Det är angeläget att SL utarbetar mätbara mål även när det
gäller den förbättrade störningsinformationen.
Samordningen mellan Waxholmsbolagets turlista och SL-trafiken samt mellan olika
trafikslag ska fortsätta att förbättras.
Bättre kundtjänst och resegaranti
Från och med 2008 kommer SL:s kundtjänst att ge service och information dygnet
runt. Varje dag görs 100.000 besök på SL:s hemsida för att främst använda SL:s
reseplanerare. Det är viktigt att SL fördjupar samarbetet med både Waxholmsbolaget
och andra trafikbolag i Mälardalen för att ytterligare underlätta resenärernas
reseplanering.
Resegarantin är en trygghet när SL inte lyckas hålla vad som utlovats. Under 2007
har resegarantin både utvecklats och förbättrats betydligt. Informationen till
resenärerna om garantin ska bli bättre.
Tillgänglig trafik för alla
Tillgängligheten för funktionshindrade resenärer ska förbättras ytterligare. Efter att
den förra vänstermajoriteten eftersatt investeringarna för att förbättra tillgängligheten
beslutade SL i år att satsa 300 miljoner kronor på ökad tillgänglighet i tunnelbanan
fram till 2010. Arbetet är inriktat på att anpassa fordon och stationer.
SL ska fortsätta introduktionen av låggolvbussar och genomföra utbildning av
trafikpersonal i frågor om funktionshinder, så att funktionshindrade kan få ett bättre
bemötande. Ytterligare åtgärder ska vidtas, så att fler ges möjligheten att resa med
SL.
Tryggare och snyggare kollektivtrafik
Kollektivtrafiken ska vara trygg, även på kvällar och nätter. SL ska utveckla sitt
arbete för tryggare resor med kollektivtrafik. Närvaron av trygghetspersonal skall
förstärkas särskilt på kvällar och nätter i tunnelbanan och pendeltåg. Samarbetet
mellan polis, ordningsvakter, trafikvärdar och ideella organisationer ska utvecklas.
För att öka tryggheten och förbättra servicen förbättras även nattrafiken genom
dygnet-runt-trafik i tunnelbanan och pendeltåg från fredag morgon till söndag natt.
Under alltför många år minskade den tidigare socialdemokratiska regeringen antalet
poliser. Därför är det i dag få poliser även i SL-trafiken. Nu genomför den nya
alliansregeringen den största satsningen någonsin på polisen. Antalet poliser kommer
att öka kraftigt och om tre år har regeringen som mål att vi ska ha 20 000 poliser i
Sverige. Ett tydligt syfte är att polisen ska vara mer synlig och lättare tillgänglig på
de platser där människor upplever otrygghet, exempelvis i kollektivtrafiken. På bara
ett år har antalet poliser i Stockholms län ökat med nära 200.
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De miljöer SL:s resenärer befinner sig i samband med sin resa, påverkar upplevelsen
av hela resan. Det är därför särskilt viktigt med rena, snygga och trygga miljöer. Det
gäller såväl miljön på stationer och hållplatser som ombord på tåg och bussar. Både
städning och klottersanering ska därför förbättras. För att få en bra miljö är det också
viktigt med förbättrad belysning och bättre informationstavlor samt att all personal
som möter resenärerna är trevlig och serviceinriktad.
För att göra hållplatser och stationer tryggare kommer SL att fördjupa sitt samarbete
med länets kommuner. Genom exempelvis Järvalyftet gör Stockholms stad en viktig
insats för att bygga bort mörka passager.
SL:s stationer och knutpunkter är centralt belägna och är därför attraktiva. Genom att
skapa förutsättningar för fler affärer, caféer och annan service i anslutning till
stationer kan både resans värde och intäkterna öka. SL ska genom mer attraktiva
stationer med förbättrad service locka fler resenärer, vilket i sin tur både ökar
intäkterna och bidrar till en tryggare stationsmiljö. Även reklam och andra
intäktskällor ska nyttjas bättre. Sedan februari år 1995 delas tidningen Metro ut gratis
i SL-trafiken. Det är ett tydligt exempel på hur SL genom samarbete med andra kan
både öka värdet på resan och öka intäkterna. SL:s utrymmen ska användas
konkurrensneutralt.
Förbättrad trafiksäkerhet med sittplatsgaranti
SL arbetar för att öka trafiksäkerheten, därför utarbetas en särskild
trafiksäkerhetspolicy. Under 2008 startar införandet av sittplatsgaranti på alla bussar
som kör över 70 kilometer i timmen. Sittplatsgarantin ska vara helt genomförd 2009.
För att ytterligare öka trafiksäkerheten är det viktigt att införa alkolås i alla bussar
som körs i SL-trafiken och att detta påbörjas redan 2008. Grundutbildningen av
bussförare ska utökas. Vi gör dessutom en särskild satsning på att byta de äldsta
bussarna mot nyare och fräschare.
Krafttag mot klotter och skadegörelse
SL ska bli effektivare på att bekämpa skadegörelse. Det är oacceptabelt att klotter
och skadegörelse kostar mångmiljonbelopp varje år. Med ökad närvaro av
uniformerad personal, civila spanare, ökat skydd av anläggningar och vagnar, bättre
kontroll vid spärrarna och kameraövervakning kan tryggheten öka och skadegörelsen
minska betydligt. SL för även diskussioner tillsammans med länets kommuner om att
förbättra samarbetet mot klotter och skadegörelse.
Miljövänligare kollektivtrafik
Ingen kan i dag lämnas oberörd av vad som väntar för vår jord och framtida
generationer om vi inte bättre lyckas motverka de klimatförändringar som följer av
den globala uppvärmningen. Vi har ett ansvar att förvalta våra gemensamma resurser
och att inte äventyra kommande generationers livsbetingelser.
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En väl utbyggd kollektivtrafik är en nödvändighet för att minimera miljöproblemen i
vår region. Vi föreslår en rekordsatsning på SL, som möjliggör en kraftig utbyggnad
av kollektivtrafiken. Vi ökar investeringarna för att få fler spår och tåg samt på
utbyte till nya miljövänligare bussar. Vi satsar på ökad punktlighet och trygghet.
Detta leder till att allt fler väljer att åka med SL.
Genom att allt fler väljer att åka kollektivt kan vi minska påfrestningarna på miljön.
Kollektivtrafiken är i sig miljövänlig och SL arbetar för att allt fler resor ska göras
med miljövänliga fordon. Redan i dag sker sju av tio SL-resor med klimatvänliga
bränslen. Arbetet med att ersätta fossila drivmedel för bussarna med exempelvis
biogas och etanol ska fortsätta. SL ska söka fler leverantörer av biogas och andra
miljövänliga drivmedel, även för de bussar som trafikerar andra delar av länet än
Stockholms innerstad. SL arbetar med att ställa krav på att bränslet även ska ha
framställts på ett miljömässigt godtagbart sätt.
För att minska SL:s totala miljöpåverkan bör ett energieffektiviseringsprogram
utarbetas i syfte att minska kostnaderna för både uppvärmning av fastigheter och för
drivmedel. SL ska minska användningen av miljöfarliga däck, särskilt däck med
cancerframkallande HA-oljor, men även dubbdäck. För att hitta ytterligare lösningar
och effektiviseringar ska dialogen med övriga Stockholms läns landsting och andra
fördjupas.
SL Access och lokala kort införs
Under nästa år planeras nya smarta kort, SL Access, att införas och ersätta dagens
biljettsystem. Det kommer att förenkla biljetthanteringen och möjliggöra för
resenärerna att erhålla en förlustgaranti. SL ska göra det lättare att köpa biljetter
genom att utöka både antalet försäljningsställen och antalet automater.
Arbetet med att utreda ett nytt utvecklat prissystem pågår. Kriterier som studeras är
bland annat resans längd, tidsdifferientiering, "trohetsrabatt" och takpris.
Prissystemet ska utformas så att det uppnår målet om fler och mer nöjda resenärer i
SL trafiken i hela länet samt ökade intäkter för SL. Ett månadskort för hela
Stockholms län ska givetvis fortsatt finnas i systemet.
Fram till dess att ett nytt taxesystem kan träda i kraft så inför SL under nästa år
lokala kort på prov i Norrtälje och Södertälje. Det ska bli lättare att köpa SL-biljett,
både antalet försäljningsställen och biljettautomater ska öka särskilt i områden där
avstånden i dag är långa till försäljningsställen.
Nolltollerans mot fuskåkning
Alltför många låter bli att betala när de reser med SL. Fusket kostar åtskilliga
miljoner kronor varje år. Fuskåkning blir dessutom ett dubbelt problem för SL
genom att det både minskar biljettförsäljningen och sänker betalningsmoralen hos
andra resenärer, som ser hur fusket breder ut sig. Därför har SL redan under året
vidtagit en rad åtgärder mot fusket.
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Efter beslut i regeringen har SL i år höjt tilläggsavgiften vid resa utan giltigt
färdbevis till 1200 kronor. SL inför även avtal med förbättrade incitament för
trafikutövarna att kontrollera att passagerarna erlagt avgift och på detta sätt stödja
intäktssäkringen. Avgiftskontrollen ska förbättras betydligt, i dag kontrolleras allt för
få resenärer. SL ska även vidta åtgärder för att motverka fusk med hjälp av falska
sms-biljetter.
Studentrabatten förbättras
I år har SL infört en studentrabatt på terminskorten. Denna studentrabatt utvecklas
och under nästa år införs möjligheten att prenumerera på terminskort, vilket
ytterligare förbättrar terminskortets attraktionskraft. En förlustgaranti införs i
samband med detta.
Ökat samarbete i Stockholm-Mälardalen
År 2020 kommer Stockholm-Mälardalen att ha 400.000 fler invånare. Det ställer
stora krav på en utökad och förbättrad kollektivtrafik, annars hämmas tillväxten och
välfärden för oss alla. Det är viktigt att Stockholm-Mälardalen betraktas som en
gemensam bostads- och arbetsmarknad. Tillsammans med samtliga trafikhuvudmän i
Mälardalen har SL påbörjat ett samarbete för att försöka åstadkomma ett gemensamt
taxesystem i hela Mälardalen.
SL måste bli effektivare
Det är viktigt att ständigt göra SL:s egen organisation mer effektiv och att minska
byråkrati. I likhet med administration inom övriga landstinget måste SL tydligt
effektivisera och reducera de totala kostnaderna.
Ambitionen bör vara en effektivisering i nivå med den som gäller för
landstingskontoret. Dessa pengar ska i stället satsas på förbättrad och utökad
kollektivtrafik samt för att påskynda arbetet med investeringsprojekt för en bättre
kollektivtrafik. I samband med detta arbete ska SL överväga vilka delar av
verksamheter, som kan upphandlas i stället för att utföras i egen regi. SL bör vidare
avveckla sitt engagemang i bland annat Busslink.
De rekordstora satsningarna kollektivtrafiken har inneburit att SL under några år haft
höga årliga kostnadsökningar. Långsiktigt krävs att SL:s kostnadsutveckling håller
jämna steg med ökningstakten för biljettintäkterna och landstingets skatteintäkter.
Det är därför nödvändigt
att SL påbörjar ett långsiktigt planeringsarbete med målet att möjliggöra en fortsatt
förbättrad och utbyggd kollektivtrafik med en hållbar ekonomi.
När Stockholm växer måste också SL växa
Under fyra år växer Stockholms län med ett Kalmar eller ett Karlstad. Under tio år
växer Stockholm med ett Malmö och på 20 år med ett Göteborg. Denna tillväxt
ställer stora krav på en utbyggd och förbättrad kollektivtrafik. SL:s anläggning och
fordon är värda ca 80 miljarder kronor och behovet av reinvesteringar är ca två
miljarder kronor per år och behovet av nyinvesteringar ca tre miljarder kronor per år.
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Varje gång socialdemokraterna har styrt landstinget tillsammans med vänstern och
miljöpartiet har de minskat på investeringar för kollektivtrafik i Stockholms län.
Hade den socialdemokratiska regeringen inte sagt nej hade vi i dag haft ett tredje
järnvägsspår förbi den så kallade getingmidjan och SL:s pendeltågstrafik kunde både
vara tätare och betydligt mer punktlig. Socialdemokraterna bär ett stort ansvar för
den eftersatta utbyggnaden av kollektivtrafik.
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Bruttoinvesteringar i SL-trafiken 1995-2007 samt förslag 2008-2012. Miljoner kronor.

Nu föreslår vi kraftigt ökade investeringar i en bättre kollektivtrafik med
bruttoinvesteringar på över 20 miljarder kronor de kommande fem åren.
Kollektivtrafikens stora behov av investeringar gör att alla möjligheter till
samfinansiering måste prövas. Nya aktörer måste bjudas in och alternativa
finansieringslösningar utredas. Kollektivtrafiken utvecklas för att garantera att
invånarna i Stockholms län framöver har en god infrastruktur. Genom ett samarbete
med näringslivet kan ytterligare resurser komma kollektivtrafiken till del.
De stora investeringar i kollektivtrafik och övrig infrastruktur som behövs kräver en
kraftfull och långsiktig politik där regionens kommuner såväl som landsting och stat
tar sina åtaganden på allvar. En fullgod infrastruktur i landets tillväxtcentrum är en
nationell angelägenhet.
Stockholms läns landsting har ansvar för kollektivtrafiken och den nödvändiga
utbyggnaden av kollektivtrafiken ska kännetecknas av att den är modern,
kostnadseffektiv, miljövänlig med hög kapacitet och gärna spårbunden. Arbetet med
den regionala utvecklingsplanen kommer ytterligare att konkretisera behoven och
nödvändiga investeringar.
När förseningar uppstår exempelvis på grund av överklagade detaljplaner är det
angeläget att SL har färdiga planer för alternativa investeringar. Annars riskerar
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förseningar att fortplanta sig och medföra ytterligare förseningar och ökade
kostnader.
Nedan återfinns exempel på större investeringsprojekt som är angelägna. De
uppskattade investeringskostnaderna är preliminära och landstingets andel kan först
fastställas efter förhandling med övriga parter för respektive projekt.
Åtgärder med byggstart 2008-2011
Kraftsamling Mälardalen (0,52 miljarder kr) pågående
I syfte att förbättra punktligheten i järnvägstrafiken i Stockholm/Mälardalen har
Banverket, SL och SJ kommit överens om gemensamma insatser. Åtgärderna
genomförs fram till 2010.
Västerhaninge-Nynäshamn, ökad kapacitet (0,75 miljarder kr) pågående
Pågående projekt med förskottering av 250 miljoner kronor från Stockholms läns
landsting, som innebär plattformsförlängningar så att fullängdståg kan gå söder om
Västerhaninge och mötesspår vid Segersäng och Hemfosa. Dubbelspår kommer att
anläggas söder om Västerhaninge, i första hand till Tungelsta. Åtgärderna medför en
minskad störningskänslighet och att genomgående tåg kan köras till Nynäshamn.
Citybanan (16,3 miljarder kr) pågående
Pågående projekt med beslutad medfinansiering från Stockholms stad och
Stockholms läns landsting på 4,3 miljarder kronor. I en avsiktsförklaring från
Mälardalslänen och därav pågående förhandling kan ytterligare 2 miljarder kronor
medfinansiering komma till stånd. Objektet är högst prioriterat av alla berörda.
Investeringen har positiva samhällsekonomiska effekter som möjligheter till utökad
regional- och pendeltågstrafik, utökad kapacitet, minskad risk för förseningar och
tunnelförläggningen som minskar intrånget.
Kallhäll-Barkarby (2,7 miljarder kr)
Utbyggnad till fyra spår på sträckan Kallhäll-Barkarby som en första etapp av
utbyggnaden av hela sträckan Kallhäll-Tomteboda till fyra spår. En utbyggnad av
sträckan är av stor betydelse för att kunna fullt ut utnyttja den kapacitetsökning som
Citybanan medför.
Tvärspårväg Ost/Saltsjöbanan (3 miljarder kr)
Projektet består av flera delar och syftar till en modernisering av Saltsjöbanan och en
förlängning av tvärspårvägen från Hammarby Sjöstad till Slussen med en
omläggning av Saltsjöbanan utanför Henriksdalsberget. Därtill ska Värmdöleden
dras i tunnel genom Henriksdalsberget. Projektet möjliggör en exploatering av
området kring Henriksdal, Danvikstull, Lugnet, Kvarnholmen och Nacka port. Det
innebär också en ny bro för Saltsjöbanan över Danvikskanalen och en ny spårsträckning i tunnlar till Slussen. Projektet ska samfinansieras av Nacka, Stockholm
och SL med bidrag till spårvägsutbyggnaden från Banverket. En överenskommelse
mellan de delaktiga parterna krävs.
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Tvärspårväg Solna (1,5 miljarder kr)
Projektet utgör den planerade förlängningen av tvärbanan Alvik-Ulvsunda-Solna
station. Projektet är en del av utbyggnaden av tvärspårvägen. Det finns planer på
samfinansiering mellan SL, Stockholm stad, Sundbybergs stad och Solna stad
förutom den i gällande plan upptagna bidragsfinansieringen. En överenskommelse
om finansiering och genomförande mellan de berörda parterna krävs.
Dubbelspår på Roslagsbanan (2 miljarder kr)
Projektet omfattar utbyggnad till dubbelspår på båda grenarna, förlängning av
plattformarna, omläggning av sträckningen via Arninge och nya fordon.
Dubbelspårsutbyggnaden kan göras etappvis och behovsanpassat. Den utökade
kapaciteten och längre tåg höjer kollektivtrafikens attraktivitet i nordostsektorn.
Södertälje hamn-Södertälje C (0,8 miljarder kr)
Utbyggnad till två spår på sträckan till Södertälje C och en planskildhet för den
korsande anslutningen vid Södertälje hamn ger en bättre kapacitet för sträckan.
Denna utbyggnad är av stor betydelse för hela pendeltågsystemets tillförlitlighet.
Djurgårdslinjen (0,7 miljarder kr)
Förlängning till Centralstationen och upprustning av hela Djurgårdslinjen, så att
linjen kan trafikeras av moderna spårvagnar, som ersätter stora delar av dagens
busstrafik till Södra Djurgården. Det ger både bättre miljö och ökad framkomlighet i
Stockholms innerstad.
Åtgärder med byggstart 2012-2015
Tomteboda-Barkarby (5,6 miljarder kr)
Andra etappen på utbyggnaden till fyra spår på sträckan Tomteboda- Kallhäll.
Järnvägsutredning pågår om den detaljerade sträckningen. Båda utbyggnaderna är
nödvändiga för att utbyggnaden av Citybanans kapacitetsförstärkning skall kunna
tillgodogöras för trafiken på Mälarbanan. Banverket har bedömt att en extern
medfinansiering på upp till en miljard kronor kan vara möjlig.
Stockholm C- Sörentorp (0,4 miljarder kr)
Kapacitetsbrister på sträckan Stockholm C- Sörentorp åtgärdas genom att bygga om
två spår på sträckan till trafikspår. Objektet ger en förbättrad kapacitet på infarten
norrifrån.
Pendeltågstation Vega (0,2 miljarder kr)
En ny pendeltågsstation vid Vega planeras för en bostads- och arbetsplatsutbyggnad i
Vega/Norrby. Projektet kan samfinansieras med exploateringsintressena och Haninge
kommun. En överenskommelse om genomförande och finansiering mellan de
berörda parterna krävs.
Slussen och ny bussterminal (4,5 varav bussterminal 0,6 miljarder kr)
Projektet innebär en ombyggnad av nuvarande Slussen inkl bussterminalen. Den
nuvarande konstruktionen måste ersättas. Avbördningsmöjligheterna från Mälaren
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måste öka och bussterminalen måste byggas om. Bussterminalen kan kosta 400-700
miljoner kronor, kostnaderna för ökad avbördning uppgår till ca 500 miljoner.
Berörda parter ska ingå en överenskommelse om finansiering och genomförande.
Statsbidrag förväntas till bussterminalen.
Lidingöbanan (0,7 miljarder kr)
Lidingöbanan kommer att kräva stora investeringar i bana och fordon. Därtill
behöver den gamla Lidingöbron rustas upp. Förhandlingar om finansiering pågår
mellan SL och Lidingö stad.
Tunnelbana Karolinska (1,4 miljarder kr)
En avgrening av en ny tunnelbanelinje mellan Odenplan och Karolinska för de nya
bostadsområdena i Norra Stationsområdet och arbetsplatserna i det utvecklade
området i och kring sjukhuset. Ett antal intressenter i exploateringen av området ska
upprätta genomförande- och finansieringsavtal.
Åtgärder med byggstart 2016-2019
Tvärspårväg Kista (2 miljarder kr)
En utbyggnad av tvärbanan mellan Ulvsunda och Kista ingår i de ursprungliga
planerna för tvärbaneutbyggnaderna och ingår även i RUFS. Tvärspårvägarna är av
stor betydelse för förbättring av tvärförbindelserna. Det finns planer på
samfinansiering mellan SL, Stockholm stad, Sundbybergs stad och Sollentuna
kommun. En överenskommelse om finansiering och genomförande mellan de
berörda parterna krävs och kan tidigarelägga projektet.
Åtgärder med byggstart 2020-2024
Roslagspilen (9 miljarder kr)
I en pågående utredning om Nordostsektorns kollektivtrafikförsörjning utreds en ny
pendeltågslinje till Täby-Arninge via Solna-Bergshamra och med möjlig förlängning
mot Åkersberga och Norrtälje. Medfinansiering bör vara möjlig.
Tunnelbana till Nacka (8 miljarder kr)
Nacka/Värmdö sektorn växer och behöver en utvecklad kollektivtrafik, där en
busslösning inte är tillräcklig. Tunnelbanan behöver kapacitetsförstärkning över
Saltsjö/Mälarsnittet. Medfinansiering bör vara möjlig.
Tvärspårväg Solna-Universitetet (2 miljarder kr)
Tvärbanan förlängs från Solna station via Bergshamra till Universitetet. Sträckningen
är översiktligt studerad men ingen fullständig kostnadsuppskattning är gjord.
Spårväg längs 4:an (2,2 miljarder kr)
Stombusslinje 4 konverteras till spårväg och får en sträckning från Gullmarsplan via
utbyggnadsområdet Värtan till Ropsten. Spårväg har högre kapacitet och bättre
framkomlighet än vad motsvarande busslinje har.
Spårväg syd (3 miljarder kr)
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En spårväg Älvsjö-Fruängen-Skärholmen-Kungens kurva-Masmo-Flemingsberg har
översiktligt studerats. Syftet är att förbättra tillgängligheten till de regionala kärnorna
Kungens kurva och Flemingsberg.
T-bana/spårväg Akalla-Barkarby (1-1,7 miljarder kr)
En spårförbindelse mellan Akalla och Barkarby station via Barkarbyfältet har
studerats, antingen som en förlängning av T-banan från Akalla eller en spårväg i
samma sträckning. Barkarbyfältet är ett av regionens möjliga utbyggnadsområden
med 16 000 boende och 6000 arbetsplatser.

4.2

Färdtjänstnämnden

Den särskilda kollektivtrafiken, färdtjänsten, finns för alla medborgare som har
väsentliga svårigheter att åka med SL. Färdtjänsten ska ge resenärerna ökad frihet
och tillgänglighet. Målet är att erbjuda den enskilde färdtjänstresenären ett resande
på så lika villkor som möjligt jämfört med dem som åker med SL.
Färdtjänstens kunder ska ges bättre förutsättningar att resa med den ordinarie
kollektivtrafiken. SL:s arbete för ökad tillgänglighet är därför avgörande. Ett
fördjupat samarbete med kommunerna, där fjärdtjänsten kan bidra med kunskap, är
också viktigt.
När både kollektivtrafiken och samhället i övrigt blir mer tillgängligt ökar
möjligheten att fler klarar av att resa med SL. Genom att fler reser med SL i stället
för färdtjänsten samtidigt som färdtjänsten utvecklar mer kostnadseffektiva resformer
och se över möjligheten att öka intäkterna frigörs resurser till dem som är i störst
behov av färdtjänst. För att ytterligare öka friheten för människor, som sitter i rullstol
införs rullstolstaxi under 2008.
Färdtjänsten ska under 2008 även utreda nytt regelverk för sjukresor samt se över
grunder och villkor för färdtjänstens resetilldelning, med syfte att uppnå ett friare
resande för färdtjänstens resenärer.
Färdtjänsten ska utveckla mer kostnadseffektiva resformer. Den fortsatta
utvecklingen av närtrafiken är prioriterad, bland annat genom s.k. linjelagd
färdtjänst. Färdtjänstens verksamhetsidé, att rätt resenär får rätt resande till rätt pris,
kan då förverkligas. Förbättrad tillgänglighet leder till integration, normalisering och
större oberoende för den enskilde resenären.
Kvalitetsarbetet, där bland annat bemötandefrågorna är centrala, måste ständigt
vidareutvecklas för att färdtjänstresenärerna ska få en så likvärdig och bra service
som möjligt.
Verksamheterna ska effektiviseras och utvecklas genom ett fördjupat samarbete
mellan SL, Waxholmsbolaget och Färdtjänsten. Dialogen med
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handikapporganisationerna spelar en viktig roll och de erfarenheter som kommer
fram måste förvaltas på bästa sätt.
Landstingets miljöpolitiska program, miljösteg 5 ska integreras i färdtjänstens
verksamhet. Färdtjänsten ska fortsätta arbetet med att minska sina koldioxidutsläpp
från fossila bränslen Landstingets långsiktiga mål är att 50 procent av fordonen ska
drivas på miljövänliga bränslen år 2011. För att nå detta mål är det viktigt att
färdtjänsten ökar andelen fordon med biobränslen. Därför får färdtjänstförvaltningen
i uppdrag att utreda möjligheter att övergå till biodiesel på alla specialfordon.
Färdtjänsten ska även minska användningen av miljöfarliga däck, särskilt däck med
cancerframkallande HA-oljor, men även dubbdäck.
Det är viktigt att ständigt skapa en mer effektiv organisation och att minska
byråkrati. Färdtjänstnämnden ska i likhet med övriga verksamheter inom landstinget
ha ett ständigt förbättringsarbete med översyn av sina administrativa kostnader.
Budgetuppdrag för2008 är bland annat följande:
− Rullstolstaxi införs 2008
− Grunder och villkor för resetilldelningen ses över i syfte att uppnå ett friare
resande för färdtjänstens resenärer
− Regelverket för sjukresorna ses över i samarbete med HSN i syfte att ta fram
klara och länsövergripande regler
− Kostnadseffektiva resformer utvecklas, närtrafik och linjelagd färdtjänst
prioriteras
− Miljösteg fem inarbetas i färdtjänstens verksamhet, arbetet med att minska
koldioxidutsläpp från fossila bränslen fortsätter.

4.3

Waxholms Ångfartygs AB

Resultatbudget
Mkr
Tillskott från SLL
Övriga intäkter
Summa intäkter
Summa kostnader
Summa kapitalkostnader
Resultat
Årsarbetare

Utfall
2006
162,6
104
266

Budget
2007
184,4
110
294

Budget
Ändring Ändring
2008
08/07
08/06
197,5
7,1%
21,4%
102
-6,6%
-1,1%
300
2,0%
12,7%

-229

-253

-258

2,0%

12,7%

-37

-41

-42

1,9%

12,6%

0

0

0

23

26

28

7,7%

21,7%
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Stockholmsregionens skärgård står för unika naturvärden och utgör en oersättlig
livsmiljö för både bofasta och besökande. Omkring 10 000 människor bor i
skärgården, många av dem har sin utkomst från fiske, jordbruk, småföretagande och
turism. Skärgårdssamhällenas långsiktiga överlevnad kräver en bofast befolkning
året runt. Likaså förutsätter både kultur och turism samt fritidsboende att det finns
fastboende.
Den kollektivtrafik som Waxholmsbolaget ansvarar för har stor betydelse för
skärgården. Sedan mitten av 1970-talet har resandet i skärgården mer än fördubblats.
Under senare år har resandeökningen under lågsäsong varit kraftig. Detta är utan
tvekan en effekt av satsningarna på att bland annat utveckla närings- och
turistverksamheten i skärgården. Arbetet med att förbättra trafiken och öka
miljöanpassningen ska bedrivas kontinuerligt.
Av stor vikt är att beakta möjligheten även för funktionshindrade att ta sig till
skärgården. Samarbetet om tillgänglighetsfrågor bör utvecklas med SL, färdtjänsten
och berörda kommuner.
Skärgårdsbåtarnas anläggningsplatser måste vara handikappanpassade och
tillhandahålla väl fungerande servicebyggnader och omlastningsplatser.
Waxholmsbolaget är en beställare för skärgårdstrafiken. Genom anbudsupphandling i
konkurrens, men framför allt genom samarbets- och managementavtal med privata
entreprenörer har trafiken kunnat utvecklas på ett positivt sätt. Investeringar har
nyligen skett i modernt året-runt tonnage. Detta medför ökade drift- och
kapitalkostnader. Ångfartygen Storskär och Norrskär ska fortsatt hållas i gott skick
och ges meningsfulla trafikuppgifter med stort trafikunderlag.
En trafik där privata aktörer får ett avgränsat och eget trafikansvar så att hela resan
inklusive resmålen marknadsförs bör utvecklas. Goda exempel på detta finns redan i
dag bland annat i den trafik som Blidösundsbolaget bedriver i samarbete med
Waxholmsbolaget i den norra skärgården. När SL inför sitt nya betalsystem SL
Access bör även Waxholmsbolaget införa ett liknande system.
Waxholmsbolaget ska fortsätta arbetet med att minska sin negativa miljöpåverkan
och koldioxidutsläpp från fossila bränslen. WÅAB ska utveckla försöken med
förnybart bränsle. Detta är en betydande miljöinsats för en bättre skärgårds- och
havsmiljö.
Det är viktigt att ständigt skapa en mer effektiv organisation och att minska
byråkrati. Waxholmsbolaget måste därför i likhet med övriga landstinget arbeta med
ständiga förbättringar i syfte att minska sina kostnader för administration.
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Regionplane- och trafiknämnden

Resultatbudget
Mkr
Intäkter
- varav landstingsbidrag
Kostnader
Resultat
Årsarbetare

Utfall
2006

Budget
2007
83
77
72,2
74,0
-81
-77
2
0
47

49

Budget
Ändring Ändring
2008
08/07
08/06
80
3,5%
-3,6%
76,7
3,6%
6,2%
-80
4,0%
-1,3%
0
50

2,0%

6,4%

Regionplane- och Trafiknämnden (RTN) ansvarar för regionplaneringen, de
regionala utvecklingsfrågorna samt den översiktliga trafikplaneringen. Bland
arbetsuppgifterna ingår att utarbeta regional utvecklingsplan och att ansvara för
landstingets behov av statistikinformation och befolkningsprognoser. I detta arbete
ingår vidare att utveckla och delta i processen kring trafikens infrastruktur i
Stockholms län och övriga Mälardalen.
Regionplane- och trafiknämndens arbete inriktas dels på förberedelser för en ny
regional utvecklingsplan, som enligt tidplanen ska antas 2010, dels på fortsatt arbete
med genomförande av regionplan 2001. Nämnden arbetar med att utveckla stråk,
kärnor och delregioner genom bland annat det utvecklingsprogram som arbetats fram
för Flemingsberg i samverkan med Botkyrka och Huddinge, samt delregional
utvecklingsplan för kust och skärgård. Nämnden ska under 2008 utarbeta ett nytt
skärgårdspolitiskt program.
Arbetet med att skapa insikt och förståelse för storstadsregionernas speciella
förutsättningar är ett annat prioriterat verksamhetsområde för nämnden. I det
sammanhanget är det viktigt att stärka samarbetet med Göteborg och Malmö, men
även med de nordiska storstadsregionerna.
I sitt arbete med den nya regionala utvecklingsplanen har nämnden visionen att
Stockholm-Mälardalen ska vara Europas mest attraktiva storstadsregion och har som
inriktningsmål en öppen och tillgänglig region, en ledande tillväxtregion, en region
med god livsmiljö och en resurseffektiv region.
Några av strategierna för att nå målen i en ny utvecklingsplan är att säkra värden för
framtida behov, öka uthållig kapacitet och kvalitet inom strategiska områden,
vidareutveckla en flerkärning rumslig struktur med täta stråk, stärka
sammanhållningen, frigöra livschanser samt utveckla idéer och förnyelseförmågan.
Det är angeläget att transportsystemet blir mer resurseffektivt och bidrar till minskad
klimatpåverkan och bättre folkhälsa.
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Det är viktigt att ständigt skapa en mer effektiv organisation och att minska
byråkrati. Regionplane- och trafiknämnden måste därför i likhet med övriga
landstinget effektivisera och reducera sina kostnader för administration.

5. Budget för övrig verksamhet
5.1

Landstingsstyrelsens förvaltning

Verksamhet
Landstingsstyrelsens förvaltning omfattar administrationen av den centrala förtroendemannaorganisationen, landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen med utskott, landstingsdirektör jämte tjänstemannaorganisation, FoUU-medel samt övriga
landstingsstyrelsens förvaltning där bland annat organisationerna för IT, miljö,
kommunikation, koncernredovisning och ekonomi- och verksamhetsstyrning ingår.
I budgetdirektiven för 2008 angavs att landstingets verksamhet ska bedrivas med ett
decentraliserat fokus. Detta möjliggör enligt direktiven att effektiviseringar av LSF
kan genomföras. Under 2007 har en omfattande översyn gjorts av förvaltningen där
uppdraget varit att trimma organisationen och reducera personalkostnaderna med ca
15%. Enligt direktiv ska denna reduktion av antalet helårsarbetare följas av
effektiviseringar även vad gäller specifika områden och andra kostnadsslag än
personalkostnader.
Ett nytt organisationsförslag för förvaltningen blir klar under hösten 2007.
Konsolidering av den nya organisationen och inhämtande av effektivitetsvinster
kommer att ske under 2008.
Resultatbudget
Mkr
Intäkter
- varav landstingsbidrag
Kostnader
Resultat
Årsarbetare

Utfall
Budget
2006
2007
3 423
3 309
2 950,6
2 698,4
-3 341
-3 309
83
0
1 263

1 095

Budget
Ändring Ändring
2008
08/07
08/06
3 116
-6%
-9,0%
2 437,8
-9,7%
-17,4%
-3 116
-5,8%
-6,7%
0
950

-13,2%

-24,8%

I 2006 års siffror ingår inte Gymnasieutbildningen

Investeringar
Investeringar 2008 i maskiner, inventarier och IT uppgår till 40 miljoner kronor.
Vidare sorterar projektkansliet för NKS under LFS och investeringar för Nya
Karolinska Solna uppgår till 700 miljoner kronor.
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Koncernfinansiering

Verksamhet
Koncernfinansiering är en central redovisningsenhet där poster av landstingsövergripande karaktär redovisas. Enheten har inte några anställda och bedriver ingen
egen verksamhet. Intäkterna består främst av skatteintäkter och specialdestinerade
statsbidrag. Koncernfinansierings övriga intäkter kommer från det personalomkostnadspålägg som förvaltningarna erlägger. PO-pålägget avses täcka förvaltningsorganisationens kostnader för sociala avgifter och pensioner som belastar koncernfinansierings resultat.
Den enskilt största kostnadsposten utgörs av utbetalning av landstingsbidrag och
tillskott till koncernens förvaltningar och bolag. Inom koncernfinansiering redovisas
också koncernens upplåning och räntekostnaderna på låneskulden belastar således
enheten.

Mkr
Intäkter
Kostnader
Resultat

Utfall
Budget
2006
2007
50 766
53 188
-52 426
-52 673
-1 660
515

Budget
Ändring Ändring
2008
08/07
08/06
56 303
5,9%
10,9%
-56 222
6,7%
7,2%
81

Resultatförändringen mellan budget 2007 och budget 2008 beror huvudsakligen på
högre skatteintäkter och lägre övriga verksamhetskostnader.
Investeringar
Koncernfinansiering budgeterar investeringar under 2008 gällande Citybanan om
233 mkr.
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Landstingsfastigheter Stockholm

Resultatbudget
Mkr
SLL-externa intäkter
SLL-interna intäkter
Summa intäkter
Summa kostnader
Avskrivningar
Finansnetto
Summa kapitalkostnader
Resultat

Utfall
Budget
2006
2007
560
557
1 884
1 750
2 444
2 307

Budget
Ändring Ändring
2008
08/07
08/06
375
-32,7%
-33,0%
1 976
12,9%
4,9%
2 351
1,9%
-3,8%

-1 076

-1 122

-1 143

1,9%

6,2%

-527
-229
-756

-568
-255
-823

-581
-285
-866

2,3%
11,8%
5,2%

10,2%
24,5%
14,6%

612

362

342

Landstingsfastigheter Stockholm (LFS) är en enhet för redovisning av landstingsägda
fastigheter. Fastigheterna förvaltas av Locum AB. Fastighetsbeståndet domineras av
vårdfastigheter såsom akutsjukhus, närsjukhus, vårdcentraler, tandvårdskliniker,
äldrevårdsenheter med mera. Totalt uppgår den förvaltade ytan till cirka 2,2 miljoner
kvadratmeter.
Det långsiktiga avkastningskravet på 6 procent i den löpande
förvaltningsverksamheten överträffas i den nu föreslagna budgeten för vart och ett
av de tre verksamhetsåren. Avkastningen uppgår till ca 8 procent per år.
Budgeterat resultat i den löpande förvaltningsverksamheten uppgår till 292 mnkr
vilket är 20 mnkr högre än det överskott som Landstingsfullmäktiges långsiktiga
resultatkrav baserar sig på.
Utöver resultatet från den löpande förvaltningsverksamheten budgeteras
realisationsvinster från fastighetsförsäljningar på 50 mnkr för år 2008, 40 mnkr för
år 2009 samt 40 mnkr för år 2010.
Budgeterat resultat för år 2008 uppgår till 342 mnkr vilket är i linje med
landstingets avkastningskrav på Landstingsfastigheter Stockholm.
Av de totala investeringarna för 2008 på 869 mnkr uppgår pågående redan beslutade
investeringar till 495 mnkr. Nya föreslagna investeringar svarar för 374 mnkr.
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Locum AB

Resultatbudget
Mkr
Intäkter
Kostnader
Resultat
Årsarbetare

Utfall
Budget
2006
2007
196
201
-181
-197
15
4
198

200

Budget
Ändring Ändring
2008
08/07
08/06
211
5,0%
7,7%
-207
5,1%
14,4%
4
203

1,5%

2,5%

Locum AB är en enhet inom landstingskoncernen med uppgift att även svara för
vissa ägarfrågor avseende landstingets vårdfastigheter. Locum AB administrerar
Landstingsfastigheter Stockholm. Bolaget svar enligt avtal med landstinget, för
ekonomisk och teknisk förvaltning av fastigheterna samt investeringar i enlighet med
av landstinget fastställd investeringsprocess. Inom ramen för sitt ansvarsområde
svarar Locum AB också för uthyrning och fastighetsutveckling samt försäljning av
icke strategiska fastigheter.
Det är viktigt att ständigt skapa en mer effektiv organisation och att minska
byråkrati. Locum AB måste därför i likhet med övriga landstinget effektivisera och
reducera sina kostnader för administration.
Locum ska i sitt arbete 2008 prioritera följande områden:
•
•
•

Stödja LFS i arbetet med NKS-programmet (planeringen av byggnation av ett
nytt universitetssjukhus i Solna)
Fortsatt arbete med fastighetsutvecklingsplaner (FUP)
Inom ramen för sitt miljöarbete ska Locum starta ett
energieffektiviseringsprogram.

5.5

MediCarrier AB

MediCarrier köper in, lagerhåller och distribuerar sjukvårds- och förbrukningsvaror,
samt erbjuder transporter till enheter inom Stockholms läns landsting. MediCarrier
lagerför cirka 3 500 artiklar och har utöver detta ytterligare cirka 7 000 artiklar som
de erbjuder kunden. Bolaget gör cirka 35 000 utleveranser per år till kunderna.
Bolaget hanterar ca 375 000 transporter per år.
MediCarrier kommer under år 2008 bland annat att fortsätta förbättra rutiner internt,
samarbetsprojekt med kunder, driftssäkra befintligt affärssystem. Vidare kommer en
uppgradering att ske av affärssystemet. Volymen kommer enligt budget 2008 öka
med drygt 7 % jämfört med budget 2007. Några andra mål som MediCarrier har att
uppnå under år 2008 är att;
•

Servicegraden till kunder skall uppgå till minst 97,5 %
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Korttidsfrånvaron skall minska med i genomsnitt minst en dag per
anställd
Antalet returer/reklamationer skall högst uppgå till 0,5 % av antalet order
rader
Medarbetarindex skall förbättras enligt åtgärdsplan baserad på
medarbetarundersökning oktober 2007
Omsättningshastigheten lager skall minst uppgå till 15 ggr per år
25 % av transporterna ska ske med förnybara bränslen.
Nöjd kundindex ska förbättras med 5 % jämfört med senast gjord
mätning.

Resultatbudget
Mkr
Intäkter
Kostnader
Resultat

Utfall
Budget
2006
2007
361
370
-356
-370
4,7
0,0
95

Årsarbetare

89

Budget
Ändring Ändring
2008
08/07
08/06
397
7,2%
10,0%
-397
7,2%
11,5%
0,0
89

0,0%

-6,3%

MediCarriers budget 2008 är i balans. Det budgeterade resultatet på noll miljoner
kronor motsvarar det resultatkrav som finns i budgetdirektiven. Den budgeterade
kostnadsökningen är 7,2 procent jämfört med budget 2007 och personalkostnaderna
beräknas öka med 4,0 procent jämfört med budget 2007. Investeringar 2008 i
maskiner och inventarier uppgår till 3 miljoner kronor vilket är i enlighet med
beslutad investeringsram.

5.6

Kulturnämnden

Kultur är hälsa. Tillgång till kulturupplevelser gör att vi lever längre, mår bättre och
påskyndar tillfrisknandet. Alla oavsett ålder, kön, etnisk bakgrund, utbildning eller
funktionshinder ska ges möjlighet att ta del av ett mångsidigt och hälsofrämjande
kulturliv. Kulturens mål är också att stärka humanistiska och demokratiska ideal i
samhället. Kulturnämndens bidrag ska fördelas efter regler för bidragsgivning som
finns antaget inom nämnden samt i enlighet med landstingets övergripande policies
och regelverk. Kultur i vården är en kärnverksamhet för Kulturnämnden. Kultur i
vården är ett komplement till den medicinska vården och erbjuder patienter, personal
och anhöriga som vistas på vårdinstitutioner möjlighet att på plats eller genom att
göra utflykter till andra ställen kunna ta del av ett högklassigt och stimulerande
kulturutbud.
Verksamheter som riktar sig till barn och ungdomar på barnsjukhusen eller till de
äldre som vistas på landstingets institutioner prioriteras. Förvaltningen har fått i
uppdrag att under 2008 komma med förslag om i hur beställarnas möjlighet till ett
friare urval ska kunna tillgodoses. Även utsmyckningen av vårdmiljöerna är en viktig
faktor för att befrämja hälsan. 80 000 konstverk ger färg, form och liv åt våra
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vårdmiljöer. Utvecklandet av en modern och användarvänlig konstdatabas fortsätter.
Samlingen måste vårdas och kontinuerligt inventeras.
Kulturnämndes uppdrag är att stimulera och utveckla länets kultur- och föreningsliv.
Kulturen är även en viktig tillväxtfaktor och en dynamisk del av
samhällsutvecklingen.
Samarbetet mellan kultur och näringsliv ska uppmuntras. Genom att utveckla
entreprenörskap inom kultursektorn kan nya verksamheter skapas. Kulturnämnden
ska inte producera verksamhet i egen regi om det inte finns särskilda skäl till detta.
Nämnden ska verka för att utveckla samarbetet mellan kultur och näringsliv. Under
2008 utreds möjligheten att starta ett växthus för kultur-, närings- och
forskningsverksamhet.
Ett nytt hälsopedagogiskt stöd ska införas.
Den psykiska ohälsan bland barn- och unga ökar. Kulturnämnden ska därför införa
ett stöd till aktörer som i sin verksamhet ser att kombinationen av kultur och rörelse
kan fungera som ett hälsopedagogiskt stöd och främjar den fysiska och psykiska
hälsan.
Kulturnämnden är huvudman för sju regionala länsuppdrag med statligt stöd; Film
Stockholm, Länsmusiken, Mångkulturkonsulenten, Dans i Stockholms stad och län,
Stockholms läns museum, Regionbibliotek i Stockholm och
Hemslöjdskonsulenterna. Verksamheterna riktar sig i huvudsak till barn och unga.
Verksamhetsstöden tillsammans med de sju länsuppdragen utgör en viktig bas för
kulturnämndens verksamhet.
Nämnden är huvudfinansiär av Stockholms konserthus och Kungliga
Filharmonikerna. Verksamhet präglas av en mycket hög konstnärlig nivå och riktar
sig till publik i alla åldrar. Konserthuset är en populär mötesplats i regionen och
tillhör idag en av Europas mest välrekommenderade musikinstitutioner. För att
behålla sin konkurrenskraft krävs bland annat en lång framförhållning gällande
kontraktskrivning med artister och dirigenter, därför har nämnden skrivit ett
ekonomiskt avtal med Stockholms konserthusstiftelse för åren 2007-2010.
Landstinget kommer att finansiera ett större upprustningsarbete på Konserthuset.
Detta innebär en årlig extra satsning uppgående till årligen 10 mkr.
Kulturnämnden stöder länets kultur- och föreningsliv genom ekonomiskt stöd där
barn och unga är en prioriterad målgrupp. Idag går minst hälften av stöden till barn
och unga. Målet för 2008 är att minst 60 % skall nå målgruppen barn- och unga.
Resultatbudget

Budget 2008

Mkr
Intäkter
- varav landstingsbidrag
Kostnader
Resultat

Utfall
Budget
2006
2007
428,4
354,0
331,3
342,7
-430,4
-354,0
-2,0
0,0
166

Årsarbetare

81 (97)

Budget
Ändring Ändring
2008
08/07
08/06
366,7
3,6%
-14,4%
355,0
3,6%
7,2%
-366,7
3,6%
-14,8%
0,0

44

44

0,0%

-73,5%

Det är viktigt att ständigt skapa en mer effektiv organisation och att minska
byråkrati. Kulturnämnden ska i likhet med övriga verksamheter inom landstinget ha
ett ständigt förbättringsarbete med översyn av sina administrativa kostnader.

5.7.

AB SLL Internfinans

Internfinans utgör internbank för Stockholms läns landsting. Bolaget ska på marknadsmässiga grunder förvalta koncernens likviditet, låna upp erforderliga medel till
verksamheten samt i övrigt tillhandahålla efterfrågade finansiella tjänster.
Resultatbudget
Mkr
Intäkter
Kostnader
Resultat
Årsarbetare

Utfall
2006
8,6
-4,1
4,5

Budget
2007
9,0
-6,0
3,0

11

10

Budget
Ändring Ändring
2008
08/07
08/06
9,0
0,0%
4,7%
-6,0
0,0%
46,3%
3,0
10

0,0%

-9,1%

Internfinans budget 2008 är i balans. Det budgeterade resultatet på 3 miljoner kronor
motsvarar det resultatkrav som finns i budgetdirektiven.

5.8.

Landstingsrevisorerna

Landstingsrevisorerna har fullmäktiges uppdrag att granska all verksamhet i
Stockholms läns landsting. Revisionens mål är att verka för korrekt redovisning, god
ordning och hög effektivitet. Revisionen följer upp att fullmäktiges beslut verkställs.
Landstingsrevisorernas uppdrag utgår från kommunallagen och andra lagar samt det
av landstingsfullmäktige fastställda revisionsreglementet.
Resultatbudget
Mkr
Intäkter
- varav landstingsbidrag
Kostnader
Resultat
Årsarbetare

Utfall
Budget
2006
2007
32,2
33,0
32,1
32,9
-31,2
-33,0
1,1
0,0
26

26

Budget
Ändring Ändring
2008
08/07
08/06
34,6
4,9%
7,4%
34,5
4,9%
7,5%
-34,6
4,9%
11,1%
0,0
25

-3,8%

-3,8%
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Landstingsrevisorerna uppvisar en budget i balans.

5.9.

Patientnämnden

Patientnämnden (PaN) utgör en från vården fristående och opartisk instans som
patienter och anhöriga kan vända sig till när det uppstått problem i kontakterna med
all offentligt finansierad hälso- och sjukvård samt folktandvården och privata tandhygienister.
Genom sin ärendehandläggning bidrar nämnden indirekt till att tillgängligheten i
vården förbättras.
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Resultatbudget
Mkr

Utfall
Budget
2006
2007
15,0
15,6
13,6
14,3
-15,0
-15,6
0,0
0,0

Intäkter
- varav landstingsbidrag
Kostnader
Resultat

16

Årsarbetare

Budget
Ändring Ändring
2008
08/07
08/06
16,5
5,6%
9,6%
15,1
5,6%
11,0%
-16,5
5,6%
9,6%
0,0

17

16

-5,9%

0,0%

Antal patientärenden har under perioden 2003 – 2008 varit relativt konstant. Antalet
ärenden har och varierat mellan 4 780 och 5 135. En stor del av ärendena är dock
komplexa, varför enbart antalet ärenden inte ger en komplett bild av denna del av
verksamheten.
Utfall
2003
4 844

Utfall
2004
5 135

Utfall
2005
4 780

Utfall
2006
5 062

Prognos
2007
4 800

Budet
2008
4 800

Patientnämnden uppvisar en budget i balans.

5.10

Skadekonto

Resultatbudget
Mkr
Intäkter
Kostnader
Resultat
Årsarbetare

Utfall
Budget
2005
2006
7,6
8,6
-4,1
-5,6
3,5
3,0
10

10

Budget Ändring Ändring
2007
07/06
07/05
9,0
4,7%
18,4%
-6,0
7,1%
46,3%
3,0
10

0,0%

0,0%
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Resultaträkning SLL-koncernen 2006-2010

Mkr
S:a verk samhetsintäk ter

Utfall
Prognos Budget
2006
2007
2007
12 524
12 507
12 092

Skatteintäkter
Generellt statsbidrag
Utjämningssystemet
Prognososäkerhet
Summa sk atteintäk ter

43 243
4 669
-1 976

45 534
4 495
-1 396

45 935

Summa intäkter

Budget Ändring
2008
B08/B07
13 136
8,6%

Plan
2010
12 967

50 096
4 701
-1 243
-200
53 355

51 974
4 864
-1 248
-300
55 290

48 633

45 280
4 499
-1 457
-200
48 123

51 278

5,8%
2,9%
-14,3%
-100,0%
6,6%

58 459

61 140

60 215

64 414

7,0%

66 133

68 257

-57 447

-57 129

-56 211

-60 021

6,8%

-61 944

-63 907

1 012

4 010

4 004

4 393

4 189

4 350

Avskrivningar

-2 355

-2 519

-2 504

-2 695

-2 736

-2 886

Rörelseresultat

-1 343

1 492

1 500

1 698

1 453

1 464

112
-918
-806

74
-1 033
-959

91
-1 078
-987

46
-1 287
-1 241

90
-1 134
-1 044

90
-1 154
-1 064

-2 149

533

513

457

409

400

S:a verk samhetens k ostnader
Resultat före avskrivningar

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Finansnetto
Resultat
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

47 895
4 631
-1 248

Plan
2009
12 778

7,6%

-49,3%
19,4%
25,7%

12 524

12 507

12 092

13 136

8,6%

12 778

12 967

-57 447

-57 129

-56 211

-60 021

6,8%

-61 944

-63 907

-2 355

-2 519

-2 504

-2 695

7,6%

-2 736

-2 886

-47 279

-47 141

-46 623

-49 580

23,0%

-51 902

-53 826
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Balansräkning SLL-koncernen 2006-2010

Mkr
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

Utfall
Prognos
2006
2007
38 023
40 698
7 306
6 306

Budget
2008
45 445
6 306

Plan
2009
49 083
6 306

Plan
2010
53 178
6 306

Summa tillgångar

45 329

47 004

51 751

55 389

59 484

Ingående eget kapital
Årets resultat
Summa eget k apital

1 517
-2 149
-632

-632
533
-99

-99
457
358

358
409
767

767
400
1 167

Summa avsättningar

12 306

12 914

13 726

14 565

15 476

Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa sk ulder

20 491
13 164
33 655

20 491
13 699
34 190

23 491
14 176
37 667

25 491
14 567
40 058

27 691
15 150
42 841

Summa eget kapital och skulder

45 329

47 004

51 751

55 389

59 484
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Finansieringsanalys SLL-koncernen 2008-2010

Mkr
Årets resultat
Avskrivningar
Reavinster, övrigt
Summa kassaflöde från verksamheten
Förändring av rörelsekapital
Investeringar
Försäljningar, övrigt
Summa kassaflöde efter investeringar
Pensioner och övriga avsättningar
Kassaflöde före extern finansiering
Lånefinansiering

Utfall
Budget Budget
2006
2007
2008
-2 149
513
457
2 355
2 504
2 695
1 401
-185
-50
1 607
2 832
3 102

Plan
2009
409
2 736

Plan
2010
400
2 886

3 145

3 286

48
-5 003
470
-2 878

-107
-5 709
410
-2 574

0
-7 442
51
-4 289

0
-6 338
-37
-3 230

0
-6 895
-85
-3 694

2 375
-503

900
-1 674

812
-3 477

839
-2 391

911
-2 783

-77

1 674

3 477

2 391

2 783
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Landstingsbidrag 2006-2010

Mkr
Landstingsstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Norrtäljes gemensamma hälso- och
sjukvårds och omsorgsnämnd
Kulturnämnden
Färdtjänstnämnden
Regionplane- och trafiknämnden
Patientnämnden
Revisorerna
Summa landstingsbidrag
AB Storstockholms Lokaltrafik
Waxholms Ångfartygs AB
Summa tillskott
Summa bidrag/tillskott

88 (97)

Utfall
Budget Just. läge Budget Ändring
2006
2007
2007
2008
08/07
2 950,6
2 444,3
2 444,3
2 437,8
-0,3%
34 532,7 36 670,7 37 302,7 39 178,5
5,0%

Plan
Plan
2009
2010
2 509,2
2 611,7
39 918,1 41 399,5

905,9
881,5
891,0
935,0
330,1
342,7
342,7
355,0
764,6
965,7
965,7
1 000,5
72,2
74,0
74,0
76,7
13,6
14,6
14,6
15,1
32,1
32,9
32,9
34,5
39 601,8 41 426,4 42 067,9 44 033,0

954,6
990,3
368,6
382,4
1 038,8
1 077,6
79,6
82,6
15,7
16,2
35,7
37,0
44 920,3 46 597,3

4 587,7
171,7
4 759,4

5 485,0
184,4
5 669,4

5 485,0
184,4
5 669,4

4,9%
3,6%
3,6%
3,6%
3,6%
4,8%
4,7%

5 685,0
197,5
5 882,5

3,6%
7,1%
3,8%

44 361,2 47 095,8 47 737,3 49 915,5

4,6%

5 906,7
205,1
6 111,8

6 131,1
212,7
6 343,8

51 032,1 52 941,1

Kommentar:
Kolumnen ”Justerat läge 2007” avser beskriva justeringar som gjorts under verksamhetsåret 2007.
För Hälso- och sjukvårdsnämnden innefattar justerat läge 2007, de underskott som godkändes för
Karolinska Universitetssjukhuset, Danderydssjukhus AB och Södersjukhuset. Justering har vidare
gjorts för de ägartillskott som dessa sjukhus erhållit under året. Dessa underskott och ägartillskott
summerar till totalt 510 mkr. Dessutom har Hälso- och sjukvårdsnämnden justerats för det utökande
landstingsbidrag som erhållits under 2007, vilket uppgår till 122 mkr.
Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds och omsorgsnämnd har justerats för tillskott under året
med 9,5 mkr.
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Resultatkrav 2007-2010

Mkr
Vård
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Budget
2007

Budget
2008

Plan
2009

Plan
2010

0

0

0

0

Stockholms läns sjukvårdsområde
Karolinska Universitetssjukhuset
Sjukvården Salem Nykvarn Södertälje
TioHundra AB
Södersjukhuset AB
Danderyds Sjukhus AB
S:t Eriks Ögonsjukhus AB

35
-270
0
4
-20
-30
0

35
0
0
0
0
0
0

35
0
0
0
0
0
0

35
0
0
0
0
0
0

Folktandvården Stockholms Län AB
Ambulanssjukvården i Storsthlm AB
Stockholm Care AB
Vården totalt

14
0
4
-263

12
0
4
51

12
0
4
51

12
0
4
51

Trafik
AB Storstockholms Lokaltrafik
Waxholms Ångfartygs AB
Färdtjänstnämnden
Regionplane- och trafiknämnden
Trafiken totalt

100
-184
0
0
-84

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Övriga
Locum AB
Landstingsfastigheter Stockholm
Kulturnämnden
Landstingsrevisorerna
Patientnämnden
Medicarrier AB
Landstingshuset Stockholm AB
Skadekontot
AB SLL Internfinans
Koncernfinansiering
Landstingsstyrelsen
Övriga totalt
Totalt

4
362
0
0
0
0
-24
0
3
515
0
860
513

4
342
0
0
0
0
-24
0
3
81
0
406
457

4
314
0
0
0
0
-24
0
3
61
0
358
409

4
314
0
0
0
0
-24
0
3
52
0
349
400
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Taxor och avgifter

Hälso- och sjukvård
Öppenvård
Barn och ungdom under 18 år
Avgift
Besök inom primärvård och öppen specialistvård.

0 kr

Telefonrecept.

0 kr

Besök på sjukhusens akutmottagningar (fr.o.m. 1 januari 2007).

120 kr

Besök på röntgen samt fysiologi- och neurofysiologilaboratorium på sjukhusens
akutmottagningar (fr.o.m. 1 juli 2006).

0 kr

Personer fr.o.m. 18 år - Läkarvårdsbesök
Avgift
Besök hos husläkare/distriktsläkare.

140 kr

Besök hos geriatriker.

140 kr

Besök hos specialistläkare.

260 kr

Besök på jourmottagning/närakut/lättakut.

140 kr

Besök på sjukhusens akutmottagningar/specialistakut.

260 kr

Besök i dagvård (avgift per dag).

140 kr

Första besök hos geriatriker med remiss från husläkare.

0 kr

Första besök hos specialistläkare med remiss från husläkare (gäller endast
planerade besök).

120 kr

Första besök hos specialist med remiss från specialist i allmänmedicin.

120 kr

Besök av distriktsläkare/husläkare eller geriatriker i särskilda boendeformer för
service och omvårdnad.

0 kr

Kommentar:
Avgiften för besök i dagvård har tidigare varierat beroende på vårdsituation och
medverkande vårdgivare (mellan 70-260 kronor). Avgiften för besök i dagvård från och med
2008 skall uttas med enhetligt belopp om 140 kronor.

Personer fr.o.m. 18 år - Sjukvårdande behandling
Avgift
Avgift för sjukvårdande behandling hos andra vårdgivare än läkare. Exempel:
fotvård, sjuksköterska på sjukhus (vård under eget ansvar).

70 kr

Gäller även första besöket.
Första besök i sjukvårdande behandling hos:
• arbetsterapeut
• kurator
• dietist

140 kr
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logoped
psykolog
sjukgymnast

Efterföljande besök hos ovanstående.

70 kr

Besök i dagvård (läkare medverkar ej).

140 kr

Besök på syncentral (gäller från första besöket).

70 kr

Besök hos distriktssköterska.

70 kr

Besök av distriktssköterska i särskilda boendeformer för service och omvårdnad
av distriktsköterska.

0 kr

Kommentar:
Avgiften för besök i dagvård har tidigare varierat beroende på vårdsituation och
medverkande vårdgivare (mellan 70-260 kronor). Avgiften för besök i dagvård från och med
2008 skall uttas med enhetligt belopp om 140 kronor.

Övriga avgifter
Avgift
Besök på röntgen, fys- och neurofyslab.
Besök i hemmet av vårdgivare som utför insatser för patienter som omfattas av
hemsjukvård. Avgiftsbefrielsen omfattar även telefonrecept.
Hembesök av läkare, extra avgift.

200 kr
0 kr
60 kr

Besök på BVC/MVC.

0 kr

Rådgivning om preventivmedel och abortfrågor
Besök vid mottagning för tortyrskadade.

0 kr
0 kr

Telefonrecept - vid konsultation som leder till att läkare eller distriktssköterska
skriver recept.

80 kr

Besök i dagvård.

140 kr

Mammografiscreening.

140 kr

Gynekologisk screening (gäller vid kallelse från landstinget).

0 kr

Påminnelseavgift.

50 kr

Expeditionsavgift.

15 kr

Egenavgift för sjukresor.
Taxi, max avgift
Egen bil
Tåg/flyg
Egen båt
Anslutningsresa
Kollektiva färdmedel (Se LS 0704-0413 förslag att slopa detta)
Besök hos legitimerad kiropraktor (gäller fem första besöken eller så länge
landstinget ersätter).

140 kr
50 kr
140 kr
50 kr
50 kr
260 kr

Kommentar:
Avgiften för Besök på röntgen, fys- och neurofyslab, tidigare 100 kronor, höjs till 200 kronor.
Avgiften för besök i dagvård har tidigare varierat beroende på vårdsituation och
medverkande vårdgivare (mellan 70-260 kronor). Avgiften för besök i dagvård från och med
2008 skall uttas med enhetligt belopp om 140 kronor. Med anledning av detta föreslås
fetmarkerad avgift, 140 kronor ovan att beslutas som gällande från och med 2008.
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Sluten vård

Avgift
Barn och ungdom under 18 år.

0 kr

Personer över 18 år (inkl. personer över 70 år).

80 kr

Personer under 40 år med hel aktivitetsersättning/sjukersättning. Gäller de 30
första dygnen vid varje vårdtillfälle.

40 kr

Högkostnadsskydd
Avgift
Högkostnadsskydd för sjukresor, per 12-mån period (färdtjänst ingår ej)

1 400 kr

Högkostnadsskydd för tekniska hjälpmedel.

2 000 kr

Högkostnadsskydd för sjukvård.

900 kr

Avgift för uteblivet besök
Avgift
Läkarbesök, primärvård.

140 kr

Läkarbesök, specialist.

260 kr

Sjukvårdande behandling (inkl syncentral).
Första besök hos paramedicinare.
Hörselklinik och hjälpmedelscentral.
Besök på röntgen, fysiologi- och neurofyslab.
Undantag: Avgift för uteblivet besök på MVC/BVC (gäller även abort och
preventivmedelsrådgivning) uttas inte.
OBS! Gäller ej vårdgivare som har ersättning enligt "lagen om läkarvårdsersättning"
1993:1651. Läkaren kan själv besluta om tidsgräns.

70 kr
140 kr
70 kr
100 kr
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Trafiken

AB Storstockholms Lokaltrafik

Helt pris

Övriga

690 kr

420 kr

20 kr

12 kr

Månadskort/30-dagarskort (fr.o.m. 1 mars 2008).
Kontantkupong (fr.o.m. 1 mars 2008).

Kommentar:
Avgiften för Månadskort/30-dagarskort tidigare 620 kronor respektive 370 kronor
höjs till 690 kronor respektive 420 kronor från och med den 1 mars 2008. Denna
höjning jämte höjning av övrigt biljettsortiment i motsvarande grad är en
förutsättning för SL:s resultat 2008 och budget i balans.
Waxholms Ångfartygs AB

Helt pris

Övriga

Månadskort/30-dagarskort.

790 kr

470 kr

Ö-kort (avgift per kort och år).

360 kr

--

Kontantbiljett i hamntrafik
30 kr
20 kr
Kommentar:
Avgiften för Månadskort/30-dagarskort tidigare 700 kronor respektive 420 kronor
höjs till 790 kronor respektive 470 kronor från och med den 1 januari 2008. Denna
höjning jämte höjning av priset för kontantbiljetter i skärgårdstrafiken med 3 procent
är en förutsättning för att kunna fullgöra trafikuppdrag som ej är finansierade med
tillskott från landstinget.
Med anledning av detta föreslås fetmarkerad avgift, 790 och 470 kronor ovan att
beslutas som gällande från och med 1 januari, 2008.
Färdtjänst

Helt pris

Övriga

Pris per resa (en resa = 30 km).

70 kr

--

Minimiavgift ”bil på gatan”.

50 kr

--

Färdtjänstresor med taxi och specialfordon:

Högkostnadsskydd (fr.o.m. 1 mars 2008).
690 kr
420 kr
Kommentar:
Avgiften för Högkostnadsskydd tidigare 620 kronor respektive 370 kronor höjs till
690 kronor respektive 420 kronor från och med den 1 mars 2008. Denna höjning ska
ses som en harmonisering med SL:s höjning av 30-dagarskortet.
Avgiften för rullstolstaxi ska vara densamma som för övrig färdtjänst och omfattas
av högkostnadsskyddet.
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Investeringsbudget

Mkr
Trafiken
SL brutto
WÅAB netto
Trafiken totalt

Utfall
2006

Budget
2007

Budget
2008

Plan
2009

Plan
2010

Plan
2011

Plan
2012

3 445
12
3 457

3 802
76
3 878

4 535
66
4 601

2 543
58
2 601

3 052
47
3 099

2 180
29
2 209

2 038
30
2 068

Byggnader totalt

772

1 022

1 159

1 666

1 594

1 270

899

Maskiner, inventarier och IT
Vård
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Stockholms läns sjukvårdsområde
Karolinska Universitetssjukhuset
Sjukvården Salem Nykvarn Södert.
Södersjukhuset AB
Danderyds Sjukhus AB
S:t Eriks Ögonsjukhus AB
Folktandvården Stockholms Län AB
Ambulanssjukvården i Storsthlm AB
Stockholm Care AB
Vården totalt

1
81
334
23
98
60
11
57
11
0
677

0
60
308
28
103
59
9
60
5
0
632

3
56
336
28
110
81
9
42
6
0
672

0
57
343
28
110
67
9
38
5
0
656

0
58
350
28
120
68
9
39
5
0
677

0
59
357
28
110
70
9
36
5
0
674

0
60
364
29
120
71
9
37
5
0
695

Övriga
Färdtjänstnämnden
Regionplane- och trafiknämnden
Locum AB
Kulturnämnden
Landstingsrevisorerna
Patientnämnden
Medicarrier AB
AB SLL:s Internfinans AB
Landstingsstyrelsen
Övriga totalt
Maskiner och inventarier totalt

1
0
1
2
0
0
4
0
13
21
699

5
0
1
2
0
0
2
0
40
51
683

3
0
1
0
0
0
3
0
40
47
719

1
0
2
0
0
0
3
0
40
46
702

2
0
2
0
0
0
3
0
40
47
724

1
0
2
0
0
0
3
0
40
46
721

2
0
2
0
0
0
3
0
40
47
742

30
15
15

29
15
14

30
15
15

30
15
15

30
15
15

Ombyggn ext lokaler m m
varav SLSO
varav Folktandvården
Ny Karolinska Solna (NKS)
2)
Citybana (koncernfinansiering)
TOTALT

26

1)

75

126
3)
457

700
233

1 100
240

1 200
247

1 500
254

1 500
262

5 003

5 709

7 442

6 338

6 895

5 984

5 501

1) Till och med 2006 redovisades NKS inom ramen för Landstingsfastigheters Stockholms investeringsbudget och 26 mkr ingår i utfallet på 772 mkr för byggnader totalt. Här nedan har uppgiften medtagits i
informationssyfte.
2) Medel avser landstingets del i finansieringen av Citybana enligt genomförandeavtalet (LS 0605-0864).
3) 457 mkr avser prognos för 2007. Objektet ingår inte i 2007 års investeringsbudget varför summa utgifter totalt på 5 709 mkr
motsvarande LF beslut anges exklusive 457 mkr för Citybana.

Tillkommande bruttoinvesteringar för teknisk justering, SL

657

1626

2060

2060

2882
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Resultaträkning - landstinget

Mkr
Verksamhetens intäkter
Skatteintäkter
Summa intäk ter

Utfall
Budget Budget Ändring
2006
2007
2008
08/07
5 508
5 298
5 444
2,7%
45 935
48 123
51 278
6,6%
51 443
53 421
56 722
6,2%

Plan
2009
5 507
53 355
58 862

Plan
2010
5 617
55 290
60 907

Verk samhetens k ostnader

-51 157

-51 242

-54 695

-56 865

-58 941

286

2 179

2 026

1 997

1 966

Avskrivningar

-939

-1 027

-1 033

-1 052

-1 030

Rörelseresultat

-653

1 153

993

945

936

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Finansnetto

219
-773
-554

182
-693
-511

219
-755
-535

219
-755
-535

219
-755
-535

Årets resultat

-1 208

642

458

409

401

Verksamhetens intäkter

5 508
-51 157

5 298
-51 242

5 444
-54 695

5 507
-56 865

5 617
-58 941

Resultat före avskrivningar

Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

-939

-1 027

-1 033

-46 589

-46 970

-50 285

6,7%

0,6%

20,5%
8,8%
4,7%

2,7%
6,7%
0,6%
7,1%

-1 052

-1 030

-52 410

-54 354
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