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Landstingsstyrelsen

Månadsbokslut för mars 2010 samt prognos för helåret 2010 för Stockholms
läns landsting
Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd

ÄRENDET
Landstingsdirektören har inkommit med månadsbokslut för mars 2010 samt prognos
för helåret 2010.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att godkänna månadsbokslut för mars 2010 samt prognosen för helåret 2010.

Invånarna i Stockholms län erbjuds en god och tillgänglig hälso- och sjukvård. Tack
vare valfrihetsreformen Vårdval Stockholm har tillgängligheten blivit bättre och det
har blivit enklare att få träffa en läkare. Primärvården tar i dag emot ungefär 1 200
fler vårdbesök om dagen jämfört med innan vårdvalet infördes. Tillgängligheten för
patienterna har ökat genom att fler mottagningar har öppnat, inte minst i tidigare
underförsörjda områden. Flera mottagningar har infört såväl öppen- som
kvällsmottagning. Mest har tillgängligheten förbättrats i områden som tidigare hade
dålig tillgänglighet. Patienternas förtroende för primärvården har permanentats på en
klart högre nivå än någonsin tidigare. Vårdval har visat sig vara ett bra medel för att
ge patienterna en bättre vård.
Alliansens rekordsatsningar inom kollektivtrafiken under de gångna tre åren har
resulterat i märkbara förbättringar för resenärerna genom ökad tillförlitlighet och
punktlighet, vilket har resulterat i fler och nöjdare resenärer. Under inledningen av
2010 fortsätter resandet att utvecklas positivt. Den långa vintern med snö och kyla
påverkade trafiken och därmed resenärerna. I februari beslutade SL att kompensera
resenärerna med en rabatt motsvarande en veckas resande. Landstingsfullmäktige
beslöt den 16 mars att tillskjuta 50 miljoner kronor till som kompensation för SL:s
merkostnader tillföljd av erbjudandet till resenärerna.
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Helårsprognosen för landstingskoncernen pekar på ett resultat om 1 441 miljoner
kronor, vilket kan jämföras med budgeterat resultat om 179 miljoner kronor. Det
kraftigt förbättrade resultatet förklaras huvudsakligen av att de samlade
skatteintäkterna väntas bli 967 miljoner kronor högre än budgeterat. Till den positiva
avvikelsen bidrar också att kostnaden för det kommunalekonomiska
utjämningssystemet för 2010 är lägre än vad som antogs i budget.
Även för hälso- och sjukvården prognostiseras ett positivt resultat för 2010.
Alliansens införande av fleråriga avtal med sjukhusen har inneburit stora
förändringar för sjukhusen. Nu har sjukhusen möjlighet att planera långsiktigt, både
med avseende på den vård som ska produceras och med hänsyn till de ekonomiska
ramar som finns uppställda. De nya, fleråriga avtalen är bra för sjukhusen, är bra för
patienterna och är bra för ägaren och beställaren.
Landstingets ekonomi utvecklas i rätt riktning och budgeten är i balans. För att bygga
vidare på denna positiva utveckling krävs att verksamheterna även fortsättningsvis
har en väl fungerande uppföljning av ekonomi och verksamhet. En god
budgetföljsamhet är en förutsättning för en fungerande ekonomistyrning och därmed
god ekonomisk hushållning.

Catharina Elmsäter-Svärd

Per-Inge Buskas
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 26 april 2010 överlämnat
månadsbokslut för mars 2010 samt prognosen för helåret 2010 (bilaga).

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 5 maj 2010.

