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Ärendebeskrivning

Landstingsdirektören överlämnar årsredovisning år 2011 för Stockholms
läns landsting för landstingsfullmäktiges behandling av landstingets samlade årsredovisning och beslut om disposition av årets resultat.
Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att fastställa den framlagda årsredovisningen för Stockholms läns landsting
för år 2011 som framgår av bilaga 1 i landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
att reservera 1 200 000 000 kronor av årets resultat enligt balanskravet för
att täcka framtida kostnader för omstrukturering i samband med genomförande av Framtidens hälso- och sjukvård
att disponera resultatenheternas resultat i enlighet med bilaga 2 i landstingsdirektörens tj änsteutlåtande
att uppdra åt landstingets ombud vid AB Storstockholms Lokaltrafiks årsstämma att under förutsättning av revisorernas tillstyrkande rösta för
att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna
att besluta att AB Storstockholms Lokaltrafiks förlust om 570 672 305
kronor samt SL-koncernens förlust om 155 945 142 kronor balanseras i
ny räkning
att bevilja AB Storstockholms Lokaltrafiks styrelseledamöter och
verkställande direktör ansvarsfrihet för 2011 års verksamhet
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att uppdra åt landstingets ombud vid Landstingshuset i Stockholm AB:s
årsstämma samt dess dotterbolag att under förutsättning av revisorernas
tillstyrkande rösta för
att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna samt resultatdispositioner i enlighet med förteckning enligt
bilaga 3 i landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
att Landstingshuset i Stockholm AB:s styrelseledamöter (inklusive
dotterbolag) och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för 2011
års verksamhet
att Landstingshuset i Stockholm AB enligt underlag i bilaga 4 i landstingsdirektörens tjänsteutlåtande ska lämna villkorade aktieägartillskott till Södersjukhuset AB med 2 961 000 kronor, Folktandvården Stockholms län
AB med 14 300 000 kronor, MediCarrier AB med 9 000 000 kronor,
Locum AB med 11 800 000 kronor, Waxholms Ångfartygs AB med 158 000
kronor samt till AB SLL Internfinans med 54 000 kronor i enlighet med
gällande sanktions- och vinstdispositionsregler
att koncemfinansiering ska lämna villkorat aktieägartillskott till AB Storstockholms Lokaltrafik med 155 945 142 kronor i enlighet med gällande
sanktions- och vinstdispositionsregler
att godkänna årets avsättning avseende pensioner med 440 000 000 kronor i koncernfinansiering i enlighet med Finansinspektionens alternativregel gällande landstingets bolag samt att medel för detta ändamål avsätts
även i fortsättningen
att uppdra åt landstingets ombud vid TioHundra AB:s årsstämma att under
förutsättning av revisorernas tillstyrkande rösta för
att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna
ar! balansera TioHundra AB:s förlust på 38 979 751 kronor i ny räkning
att bevilja TioHundra AB:s styrelseledamöter och verkställande direktör
ansvarsfrihet för 2011 års verksamhet
att uppdra åt koncernfinansiering, att utbetala 26 000 kronor till TioHundranämnden (Norrtälje kommun) med anledning av landstingets del av
nämndens resultat
att uppdra åt Danderyd Sjukhus AB och Södersjukhuset AB att i enlighet
med gällande regler för hantering av negativt resultat jämfört med resultatkrav återrapportera i samband med delårsrapportering 2012

LS 1105-0671
LS 1103-0308
LS 1105-0671

Stockholms läns landsting

3(4)
SKRIVELSE
2012-03-14

att godkänna förslag till Genomförandestrategi för landstingets åtaganden i
regional utvecklingsplanen, RUFS 2010
att godkänna 2011 års uppföljning av den regionala utvecklingsplanen,
RUFS 2010.
Landstingsrådsberedningens motivering

Stockholms läns landsting har god ordning och reda i ekonomin. Länet står
starkt och Stockholms läns landsting levererar det bästa ekonomiska resultatet av alla rikets landsting. Resultatet är 512 miljoner kronor trots att resultatet belastas av icke förutsedda pensionskostnader på 1467 miljoner
kronor. Länets befolkning ökade med 1,8 procent och utgör hälften av rikets
befolkningsökning. Skatteintäkterna ökade med 2 880 miljoner kronor
jämfört med 2010. De finansiella målen uppfylls.
Under förra året blev både sjukvård och kollektivtrafik bättre. Stockholmarnas vardag underlättades genom kortare vårdköer och en punktligare
kollektivtrafik.
Den kraftiga befolkningstillväxten gör att behoven ökar vad gäller huvuduppdragen, hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. Tillgängligheten inom
hälso- och sjukvården har förbättrats även om vårdgarantin inte har uppfyllts fullt ut. Tillförlitligheten för kollektivtrafiken på land har förbättrats
jämfört med föregående år. Kollektivtrafiken till sjöss överträffar målet.
Årets investeringsvolym på 9 764 miljoner kronor är den högsta någonsin
och beror på genomförandet av flera stora investeringsobjekt. Investeringen
i byggandet av nya Karolinska Universitetssjukhuset i Solna fortsatte under
året för drygt 2,5 miljarder kronor. Inom trafiken genomfördes upprustningen av tunnelbanans gröna linje Hagsätragrenen. Utbyggnadsarbetsarbeten på tvärbanans Solnagren uppgick under året till 1,1 miljarder kronor.
En ny kollektivtrafiklag började gälla från första januari 2012. Ansvaret för
kollektivtrafiken är från och med 2011 samlad hos Trafiknämnden (TN).
Nämnden ansvarar för kollektivtrafiken på land, till sjöss och för personer
med funktionsnedsättning.
Sverige och Stockholms län står dock inte opåverkat av den ekonomiska
turbulensen i omvärlden. Stockholms läns landsting står inför stora utmaningar, både avseende osäkerheter kring den ekonomiska utvecklingen och
de krav en växande befolkning ställer på utbud, kvalitet och tillgänglighet
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inom landstingets kärnverksamheter. Resultatet för 2011 gör att Stockholms läns landsting står väl rustat för att möta dessa utmaningar.
Kommentar till reserveringen inom det egna kapitalet.

Landstinget står inför stora omstruktureringskostnader i samband med att
Nya Karolinska Universitetssjukhuset tas i drift och en ny sjukvårdsstruktur
ska inforas i och med att beslut fattas om programarbetet framtidens hälsooch sjukvård. Det är 72 år sedan landstinget invigde nuvarande Karolinska
Universitetssjukhuset Solna och 80 år sedan planeringen för det nuvarande
sjukhuset påbörjades. Det nya sjukhuset uppförs i en ny byggnad samtidigt
som vård bedrivs i den gamla byggnaden. När sjukvården ska fasas in 20162017 i den nya byggnaden och den gamla byggnaden ska fasas ut är detta en
starkt tidskritisk process som kommer att generera omfattande omstruktureringskostnader. Därför föreslås att beslut fattas att reservera 1 200 000 000
kronor inom det egna kapitalet för att möta dessa kostnader

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 7 mars 2012
Bilagor

1. Årsredovisning Stockholms läns landsting januari-december 2011
2. Förslag till resultatdispositioner år 2011 för resultatenheter, förvaltningar
3. Förteckning över resultatdispositioner inom koncernen Landstingshuset i Stockholm AB
4. Underlag för vinstdispositioner
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Årsredovisning år 2011 för Stockholms läns landsting
Ärendebeskrivning

Härmed överlämnas årsredovisning år 2011 för Stockholms läns landsting
för landstingsfullmäktiges behandling av landstingets samlade årsredovisning och beslut om disposition av årets resultat.
Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 7 mars 2012
Bilagor

1. Årsredovisning Stockholms läns landsting januari-december 2011
2. Förslag till resultatdispositioner år 2011 för resultatenheter, förvaltningar
3. Förteckning över resultatdispositioner inom koncernen Landstingshuset i Stockholm AB
4. Underlag för vinstdispositioner
Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att fastställa den framlagda årsredovisningen för Stockholms läns landsting
för år 2011 som framgår av bilaga 1
att reservera 1 200 000 000 kronor av årets resultat enligt balanskravet för
att täcka framtida kostnader för omstrukturering i samband med genomförande av Framtidens hälso- och sjukvård
att disponera resultatenheternas resultat i enlighet med bilaga 2
att uppdra åt landstingets ombud vid AB Storstockholms Lokaltrafiks årsstämma att under förutsättning av revisorernas tillstyrkande rösta för
att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna
att besluta om AB Storstockholms Lokaltrafiks förlust om 570 672 305
kronor samt SL-koncernens förlust om 155 945 142 kronor balanseras i
ny räkning
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att bevilja AB Storstockholms Lokaltrafiks styrelseledamöter och
verkställande direktör ansvarsfrihet för 2011 års verksamhet
att uppdra åt landstingets ombud vid Landstingshuset i Stockholm AB:s
årsstämma samt dess dotterbolag att under förutsättning av revisorernas
tillstyrkande rösta för
att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna samt resultatdispositioner i enlighet med förteckning
enligt bilaga 3
att Landstingshuset i Stockholm AB:s styrelseledamöter (inklusive
dotterbolag) och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för 2011
års verksamhet
arr Landstingshuset i Stockholm AB enligt underlag i bilaga 4 ska lämna
villkorade aktieägartillskott till Södersjukhuset AB med 2 961 000 kronor,
Folktandvården Stockholms län AB med 14 300 000 kronor, MediCarrier
AB med 9 000 000 kronor, Locum AB med 11 800 000 kronor, Waxholms
Ångfartygs AB med 158 000 kronor samt till AB SLL Internfinans med
54 000 kronor i enlighet med gällande sanktions- och vinstdispositionsregler
att koncernfinansiering ska lämna villkorat aktieägartillskott till AB Storstockholms Lokaltrafik med 155 945 142 kronor i enlighet med gällande
sanktions- och vinstdispositionsregler
att godkänna årets avsättning avseende pensioner med 440 000 000 kronor i koncemfinansiering i enlighet med Finansinspektionens alternativregel gällande landstingets bolag samt att medel för detta ändamål avsätts
även i fortsättningen
att uppdra åt landstingets ombud vid Tiohundra AB:s årsstämma att under
förutsättning av revisorernas tillstyrkande rösta för
att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna
att balansera TioHundra AB:s förlust på 38 979 751 kronor i ny räkning
att bevilja TioHundra AB:s styrelseledamöter och verkställande direktör
ansvarsfrihet för 2011 års verksamhet
att uppdra åt koncernfinansiering, att utbetala 26 000 kronor till TioHundranämnden (Norrtälje kommun) med anledning av landstingets del av
nämndens resultat
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att uppdra åt Danderyd Sjukhus AB och Södersjukhuset AB att i enlighet
med gällande regler för hantering av negativt resultat jämfört med resultatkrav återrapportera i samband med delårsrapportering 2012
att godkänna förslag till Genomförandestrategi för landstingets åtaganden i
regional utvecklingsplanen, RUFS 2010
att godkänna 2011 års uppföljning av den regionala utvecklingsplanen,
RUFS 2010.
Förvaltningens f ö r s l a g och motivering
Kommentar till reserveringen inom det egna kapitalet.

Landstinget står inför stora omstruktureringskostnader i samband med att
Nya Karolinska Universitetssjukhuset tas i drift och en ny sjukvårdsstruktur
ska införas i och med att beslut fattas om programarbetet framtidens hälsooch sjukvård. Det är 72 år sedan landstinget invigde nuvarande Karolinska
Universitetssjuldiuset Solna och 80 år sedan planeringen för det nuvarande
sjukhuset påbörjades. Det nya sjukhuset uppförs i en ny byggnad samtidigt
som vård bedrivs i den gamla byggnaden. När sjukvården ska fasas in 20162017 i den nya byggnaden och den gamla byggnaden ska fasas ut är detta en
starkt tidskritisk process som kommer att generera omfattande omstruktureringskostnader. Därför föreslås att beslut fattas att reservera
1200 000 000 kronor inom det egna kapitalet för att möta dessa kostnader.
Miljökonsekvenser av beslutet

I enlighet med landstingets miljöpolitiska program Miljöutmaning 2016 har
hänsyn till miljön beaktats och bedömningen är att det inte är relevant med
en miljökonsekvensbeskrivning i detta ärende.

Toivo Heinsoo
Landstingsdirektör

"Gunnel Forsberg
Ekonomidirektör
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Årsredovisning 2011
Sammanfattning

Landstingets ekonomiska ställning är fortsatt stark. Resultatet uppgår till 512
miljoner kronor vilket dock är lägre än budget som var 731 miljoner kronor.
Detta beror bland annat på att resultatet belastas med icke budgeterade pensionskostnader på 1467 miljoner kronor.
De finansiella målen är uppfyllda. Tillgänglighet i vården har förbättrats även
om vårdgarantin inte uppfylldes fullt ut. Tillförlitligheten inom kollektivtrafiken
på land på 86 procent är en förbättring jämfört med samma period 2010 (84)
men nådde inte målet på 90 procent. Tillförlitlighetsmålet för kollektivtrafik till
sjöss överträffades.
De samlade skatteintäkterna ökade 2011 med 5,2 procent eller 2 880 miljoner
kronor jämfört med 2010. Utfallet för året avviker positivt med 1,0 procent eller
566 miljoner kronor jämfört med budget.
Stockholms län ökade med 37130 invånare under 2011. Det är en ökning med
1,8 procent och utgör mer än hälften av hela rikets befolkningsökning. Den
kraftiga befolkningstillväxten gör att trycket på service från Stockholms läns
landsting, SLL, ökar vad gäller huvuduppdragen hälso- och sjukvård och
kollektivtrafik.
Årets investeringsvolym på 9 764 miljoner kronor är den högsta någonsin och
beror på genomförandet av ett flertal stora investeringsobjekt. Uppförande av
det nya universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna, NKS, fortsatte under året
för drygt 2,5 miljarder kronor. De stora investeringarna inom trafiken avsåg
upprustningen av tunnelbanans gröna linje Hagsätragrenen, den fortsatta
utbyggnaden av Tvärbanans Solnagren samt upprustningen av Roslagsbanan.
En ny kollektivtrafiklag börjar gälla från den första januari 2012. Ansvaret för
kollektivtrafiken har från och med 2011 samlats hos Trafiknämnden, TN.
Nämnden ansvarar för kollektivtrafiken på land, till sjöss och för personer med
funktionsnedsättning.
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Mål
Huvudmål

Den av fullmäktige beslutade budgeten för 2011 innehåller följande huvudmål:
• förbättrad tillgänglighet och kvalitet inom hälso- och sjukvården
• förbättrad tillförlitlighet i kollektivtrafiken
• en ekonomi i balans.
Tillgänglighet och kvalitet inom h ä l s o - och sjukvården

Tillgängligheten mäter hur landstinget har nått vårdgarantins mål för telefonkontakt med sjukvården samma dag, besök till husläkare inom fem dagar och
mottagningsbesök hos specialist inom 30 dagar samt erhållen behandling inom
90 dagar (0-5-30-90). Stockholms läns landsting har valt ett snävare mål för
mottagningsbesök samt besök hos husläkare jämfört med det nationella målet
som är 90 dagar respektive 7 dagar.
Patienter med patientvald väntan, P W , och medicinskt orsakad väntan, MOV,
ska inte räknas vid bedömning av om vårdgarantin är uppfylld enligt förordning
om vårdgarantin vilket är nytt från årsskiftet. De exkluderas därför helt från
beräkningen. Det innebär att P W räknas bort från 30 respektive 90 dagars
väntetid beroende på vilken vårdgaranti som studeras. Sammanställningarna
görs i enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings, SKL, direktiv enligt
formeln antal väntande under vårdgarantins gräns/totalt antal väntande.
Telefontillgänglighetsmätningen inom Stockholms läns landsting genomförs
kontinuerligt under året och mäter i vilken utsträckning befolkningen får kontakt med sin vårdgivare samma dag och inom fastställda tidsgränser. Under
varje mätperiod, 365 dagar, rings 260 samtal till respektive verksamhet.
Tillgänglighetsmätningarna 2011 visar att 91 procent av kontrollsamtalen till
husläkarmottagningar är godkända, jämfört med 89 procent 2010. Inom allmänpsykiatrin dagtid har 92 procent av samtalen godkänts och motsvarande
andel för jourmottagningarna är 95 procent. Också det är ett förbättrat resultat
jämfört med 2010.
SKL, mäter besökstillgängligheten till husläkare två gånger per år. Den nationella vårdgarantin är sju dagar, men Stockholms läns landsting har en skarpare
gräns på fem dagar. Mätningarna 2011 visar att 89 procent av befolkningen i
Stockholms län får komma till husläkaren inom fem dagar, jämfört med 88
procent 2010 och 87 procent 2009. Den faktiska väntetiden för besök hös husläkare är i genomsnitt 1,6 dagar, för kvinnor 1,7 dagar och för män 1,5 dagar.
Den faktiska väntetiden har minskat något jämfört med 2010, då genomsnittet
låg på 1,9 dagar.
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Besökstillgängligheten till specialist mäter att patienter får komma till en specialist inom 30 dagar efter det att beslut har fattats om att skicka en remiss eller
efter det att patienten själv kontaktat den specialiserade vården. I uppföljningen
av vårdgarantin följs 26 specialiteter för mottagningsbesök. Under det första
halvåret 2011 var trenden positiv, sett till andelen som väntat 30 dagar eller
kortare för en majoritet av de specialiteter som följs upp. Det följdes av försämringar i resultaten under sommarmånaderna. Under hösten 2011 var det återigen en positiv trend hos majoriteten av specialiteterna, sett till andelen som
har väntat 30 dagar eller kortare, med undantag av en försämring i resultaten i
månadsuppföljningen som genomfördes per den sista december 2011.
1

Andel väntande under vårdgarantins gräns till behandling 2011
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Vårdgarantin innebär att patienten ska påbörja behandling senast 90 dagar
efter det att beslut om behandling har fattats. I uppföljningen av vårdgarantin
följs 42 typer av specificerade behandlingar. Nytt för 2011 är att ytterligare
kirurgiska behandlingar följs upp i tolv så kallade "övrigt-grupper" indelade
efter kirurgiska områden.
Hälften av behandlingarna har haft en positiv trend under det första halvåret
2011 sett till andelen väntande under vårdgarantins gräns. Sen följer en försämring av tillgängligheten under sommaren på samma sätt som uppvisas till
mottagningsbesök. Det följs av en positiv trend under de tre sista månaderna
2011. De behandlingsområden som visar sämst tillgänglighet är, liksom på
mottagningssidan, handkirurgi samt operationer inom specialiteterna ÖronNäsa-Hals och ortopedi.
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Exempelvis allmän kirurgi och ortopedi
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Andel väntande under vårdgarantins gräns till mottagning 2011
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Kömiljarden

Den nationella satsningen för att minska kötiderna i vården, den så kallade
Kömiljarden, är en överenskommelse mellan staten och SKL. Regeringen har
avsatt i miljard kronor per år i statsbudgeten från och med år 2009 och tre år
framåt. Ersättningen är resultatbaserad och betalas ut i efterhand till de landsting som når de uppsatta kraven. Kraven har skärpts jämfört med tidigare år.
Under 2011 skedde avstämningar under årets alla månader. Kravet är att minst
70 procent av patienter ska ha väntat färre än 60 dagar och patienter som är
uppsatta på P W , det vill säga de har avsagt sig vårdgarantin av personliga skäl
eller för att de vill komma till en särskild vårdgivare, ingår i beräkningens alla
delar. Patienter som inte kan komma på ett besök eller genomföra en behandling av medicinska skäl exkluderas helt från beräkningen. Uppföljningen av behandling omfattar 42 specificerade åtgärder samt alla planerade kirurgiska
behandlingar med endast ett fåtal undantag, i likhet med vårdgarantin.
Resultat för kömiljarden
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De uppsatta målen för att ta del av Kömiljarden har uppnåtts nio av årets tolv
månader 2011 för mottagningsbesök men inte någon månad för behandling.
Detta medför att Stockholms läns landsting 2011 erhåller cirka 67 miljoner
kronor i statsbidrag av Kömiljarden.
I likhet med uppföljningen av vårdgarantin så försämrades resultaten under
sommaren 2011. Sett till de områden som har högst antal väntande, mer än 60
dagar, är det mottagningar för ortopedi och handkirurgi som uppvisar sämst
resultat följt av allmänkirurgi och ögon samt öron-näsa-hals inom behandling.
Förbättrad kvalitet i h ä l s o - och sjukvården - patientsäkerhet

Arbetet med att förbättra patientsäkerheten och därmed kvaliteten i hälso- och
sjukvården sker utifrån följande, av Hälso- och sjukvårdsnämnden, HSN, fastställda inriktningsmål: Patienter ska inte drabbas av undvikbara vårdskador vid
vård och behandling i Stockholms läns landsting.
Inriktningsmålet ska nås genom följande strategier:
• sprida kunskap om patientsäkerhet och ge stöd för ett förbättrat patientsäkerhetsarbete i vården
• utveckla och intensifiera uppföljning för att säkerställa att vården tillämpar
patientsäkra behandlingsrutiner
• presentera utvecklingen inom patientsäkerhetsområdet öppet
• fortsätta införande av elektroniskt stöd för identifiering av vårdskador
• fortsätta införande av elektroniskt stöd för riskvärdering inför operation
• fortsätta införande av läkemedelsavstämning och läkemedelsberättelse
skriven för patienten
• fortsätta utveckla incitament för att minska kvalitetsbristkostnader.
Arbetet för att stärka patientsäkerheten sker på en rad olika områden genom
förbättrad uppföljning, utbildning och stöd till vårdgivarna. Nationella mätningar visar trots detta på en kvarstående hög andel vårdrelaterade infektioner,
VRI och fortsatt överförskrivning av antibiotika i öppenvård, såväl i SLL som
nationellt. De läkemedelsrelaterade problemen kvarstår.
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Tillförlitlighet i kollektivtrafiken

2

Tillförlitlighet inom trafik i procent
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Inom kollektivtrafiken på land försämrades punktligheten för tunnelbanan,
Lidingöbanan och Tvärbanan jämfört med 2010 medan övriga trafikslag
redovisar förbättrad punktlighet. För Roslagsbanan uppnåddes 10 dagar under
juli med 100 procent punktlighet. Mål för 2011 har dock uppnåtts endast för
Nockebybanan. Spårväg City som invigdes i augusti 2010 redovisar tillförlitlighet på 98 procent.
Tunnelbanetrafiken påverkades i början av året av mycket snö och kyla som
skapade framkomlighetssvårigheter och driftstörningar. Även ett antal strömavbrott orsakade störningar och stopp i trafiken under året. Pendeltågstrafiken
drabbades av många trafikstörningar och inställda avgångar under hela 2011.
Snö och kyla medförde problem för pendeltågstrafiken under årets första tre
månader med bland annat inställda fordon till följd av isbildningen. Trafikverket genomförde under året ett flertal större planerade arbeten i infrastrukturen vilket ledde till att pendeltågstrafiken stängdes av eller reducerades på
vissa sträckor. Drygt 70 procent av all trafik som ställdes in under 2011 orsakades av störningar i Trafikverkets anläggningar. Busstrafiken påverkades av
framkomlighetssvårigheter med anledning av den hårda vintern i början av
året samt ökad trängsel till följd av vägarbeten framför allt i innerstaden.
Snöovädret den 11 februari hade påverkan på i stort sett hela kollektivtrafiken
utom tunnelbanan. Pendeltågstrafiken drogs med stora störningar och i busstrafiken ledde snö och halka till att i princip alla busslinjer ställdes in under
merparten av dagen. Lidingöbanan drabbades av en urspårning och på
Roslagsbanan fick en tredjedel av avgångarna ställas in.
Tillförlitligheten inom kollektivtrafiken på land mätt som "Kunder i tid" uppgick till 86 procent vilket är en förbättring jämfört med samma period 2010
(84) men nådde inte målet på 90.

Punktligheten inom kollektivtrafiken på land definieras som andel godkända avgångar (högst 3 min efter och
högst 1 min före tidtabell) av beställda avgångar.
Tillförlitligheten inom kollektivtrafiken till sjöss definieras som tidshållningen vid Strömkajen, Vaxholm,
Stavsnäs och Sandhamn. Mätningen avser såväl avgångar som ankomster i rätt tid. En differens på 3 min
accepteras vid avgångar och på 5 min vid ankomster.
Tillförlitligheten inom kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning definieras som tidspassning
vid taxiresa enligt uppdrag på överenskommen hämttid, inom 10 minuter.
2
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Tillförlitligheten inom kollektivtrafiken till sjöss är 87 procent, att jämföra med
78 procent för 2010. Förbättringen beror på de mera gynnsamma isförhållandena 2011 jämfört med 2010 då isen lade sig redan i december.
Inom kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning var tillförlitligheten 93 procent vilket är oförändrat jämfört med 2010 men lägre än 2011 års
mål på 94 procent. Huvudförklaringen är att vintervädret i början på året försämrade framkomligheten för taxi i stora delar av länet.
Ekonomi i balans
Koncernen totalt, resultat
jämfört med budget
Mkr
Intäkter
Kostnader

Utfall
2011

Utfall
2010

Budget
2011

73 883
-73 371

70 009
-68 702

72 772
-72 041

1 306
512
Resultat
Jämförelsestörande poster år 2011 var -1 215 mkr (-93 mkr).

731

Balanskrav

Årets resultat enligt balanskravet uppgår till 38 miljoner kronor. Det innebär att
landstinget har uppfyllt lagens krav på balans i ekonomin.
Balanskravet gäller för varje enskilt budgetår. Om det finns skäl kan ett
fullmäktige besluta om att reservera medel inom det egna kapitalet för att möta
framtida intäktsminskningar eller kostnadsökningar. För första gången väljer
fullmäktige i Stockholms läns landsting att besluta att reservera 1,2 miljarder
kronor inom det egna kapitalet för att möta kommande års omstruktureringskostnader inom ramen för framtidens hälso- och sjukvård.
Landstinget står inför stora omstruktureringskostnader i samband med att Nya
Karolinska Universitetssjukhuset tas i drift och en ny sjukvårdsstruktur ska
införas. Det är 72 år sedan landstinget invigde nuvarande Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och 80 år sedan planeringen för det nuvarande sjukhuset
påbörjades. Det nya sjukhuset uppförs i en ny byggnad samtidigt som vård
bedrivs i den gamla byggnaden. När sjukvården ska fasas in 2016-2017 i den
nya byggnaden och den gamla byggnaden ska fasas ut är detta en starkt
tidskritisk process som kommer att generera omfattande omstruktureringskostnader.
Enligt huvudregeln ska eget kapital täcka även pensionsåtagandet i ansvarsförbindelsen för att reservering av eget kapital ska kunna ske. Landstinget
uppfyller inte detta krav. Landstinget har en kraftig befolkningstillväxt och ett
ökande skatteunderlag. Balansräkningens tillgångssida innehåller stora dolda
värden. Sedan 2007 har landstinget årligen redovisat positiva resultat. Den
ekonomiska ställningen är stark. Utifrån detta perspektiv är reserveringen av
eget kapital förenlig med god ekonomisk hushållning.
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Mkr
512

Årets resultat (förändring av eget kapital)

-301

Avgår realisationsvinster

1 027

Korrigering räntekostnad RIPS
Reserverat eget kapital, omstrukturering

-1 200

Årets resultat (enligt balanskravet)

38

God ekonomisk h u s h å l l n i n g

I kommunallagen anges att kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk
hushållning. För ekonomin anges finansiella mål och för verksamheten anges
mål och riktlinjer.
Landstingsfullmäktige har i Budget 2011 fastslagit fyra långsiktiga finansiella
mål som stöder det övergripande målet om god ekonomisk hushållning.
För att styra verksamheten har landstingsfullmäktige fastställt sju övergripande
mål, förutom de finansiella. Dessa mål följs upp med indikatorer. De valda
indikatorerna visar på graden av måluppfyllelse. Flera av indikatorerna har
2009 som basår för jämförelser.
Långsiktiga finansiella m å l

Följande avstämning visar att landstingets verksamhet ur ett ekonomiskt
perspektiv är hållbar.
Dimension

Mål

Resultat

Att resultat är i balans med hänsyn tagen till ej
resultatförda kostnader och att realkapitalet

Måluppfyllelse

Ja

bibehålls
Finansiering

Reinvesteringar självfinansieras till 100 procent

Skuldsättning

Att lånefinansiering endast används för att
finansiera investeringar

In- och utbetalningsströmmar Att betalningsberedskapen motsvarar minst 21
dagars genomsnittliga driftskostnader

Ja
Ja
Ja

Det finansiella perspektivet tar sikte på landstingets finansiella ställning och
dess utveckling och anger därmed de finansiella ramarna för den verksamhet
som bedrivs. Utgångspunkten är att varje generation själv ska bära kostnaderna
för den service som den konsumerar. Ingen generation ska behöva betala för det
som en tidigare generation förbrukat.
För att Mara de finansiella målen måste landstinget generera ett årligt överskott. Resultatet 2011, justerat för jämförelsestörande poster och samtliga reavinster, uppgick till 1 678 miljoner kronor. Den del av pensionsskulden som inte
finns upptagen i balansräkningen uppgick vid årsskiftet till 24 389 miljoner
kronor, en ökning med 2 252 miljoner kronor från 2010 års nivå. Efter återläggning av jämförelsestörande del av förändring i ansvarsförbindelsen med
1 842 miljoner kronor är resultatet i balans. Målet att resultatet ska vara i
balans med hänsyn tagen till kostnader som inte resultatförts är därmed uppfyllt.
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Kassaflödet före förändring av rörelsekapital uppgick till 4 343 miljoner kronor
vilket var högre än årets reinvesteringar som uppgick till 3 780 miljoner kronor.
Detta innebär att målet att reinvesteringarna självfinansieras är uppfyllt för
2011.

Den räntebärande låne- och leasingskulden, upplåningen, ökade under året
med 6 029 miljoner kronor. De materiella anläggningstillgångarna ökade med 6
541 miljoner kronor som en följd av nettoeffekten av framförallt årets investeringar och årets avskrivningar. Skuldsättningsmålet uppfylldes därmed under
året eftersom investeringarna var högre än upplåningen och lån därmed inte
har finansierat landstingets löpande drift.
Betalningsberedskapen består av kreditlöften samt tillgänglig likviditet. Landstingets avtalade kreditlöften uppgick till 9 974 miljoner kronor och likvida medel vid årets slut uppgick till 1 821 miljoner kronor. Detta innebär att betalningsberedskapen vid årsskiftet uppgick till totalt 11795 miljoner kronor samtidigt som behovet av betalningsberedskap var cirka 4 000 miljoner kronor.
Betalningsberedskapen uppgick därmed till 63 dagar och det finansiella målet
om 21 dagars betalningsberedskap är därmed uppfyllt.
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Ö v e r g r i p a n d e m å l : indikatorer
Övergripande Mål

Uppföljning av indikatorer

Nöjda medborgare

Enligt Vårdbarometerns mätningar 2011 är andelen medborgare som har stort
förtroende för sjukvården i Stockholms län 67 procent, fördelat på kvinnor 62 procent
och män 70 procent. Resultatet är en förbättring med 3 procentenheter jämfört med
mätningen 2010 och 2 procentenheter jämfört med 2009.
Andelen av befolkningen som är nöjda med kollektivtrafiken ska förbättras. Andelen av
befolkningen som är nöjda med kollektivtrafiken var 53 procent 2011. Resultat för 2010
var 60 procent och 2009 66 procent.

Ekonomi i balans

Resultatet är i balans med hänsyn tagen till ej resultatförda kostnader och bibehållet
realkapital.
Målet att reinvesteringar ska självfinansieras till 100 procent uppfylls.
Lånefinansiering används endast för att finansiera investeringar.
Betalningsberedskapen motsvarar mer än 21 dagars genomsnittliga driftkostnader.

Stolta medarbetare

Stolta medarbetare följs upp genom indikatorn Medarbetarindex som är det samlade
värdet för koncernen. Målsättningen är att värdet ska öka. För 2011 var index 75 vilket
är oförändrat sedan 2010. 2009 var värdet 74 procent.

Nöjda patienter och resenärer

Enligt patientenkäten för husläkarmottagningar känner 75 procent av patienterna helt
och hållet förtroende för den läkare de har träffat. Skillnaden mellan kvinnors och
mäns uppfattning är liten, 74 procent av kvinnorna och 77 procent av männen har stort
förtroende för sin husläkare. Resultatet ligger på samma nivå som 2010 och 2009.
(Uppföljning enligt den i budget 2011 angivna indikatorn görs inte längre.)
Tillförlitligheten inom trafiken mäts genom "Kunder i tid". Resultatet på 86 procent för
kollektivtrafiken på land är en förbättring jämfört med samma period 2010 (84) men
når inte målet på 90. Resultatet på 87 procent för kollektivtrafiken till sjöss är en
förbättring jämfört med samma period 2010 (78) och är 4 procentenheter bättre än
målet på 83 procent. Resultatet på 93 procent för kollektivtrafiken för personer med
funktionsnedsättning är oförändrat jämfört med samma period 2010 (93) men når inte
målet på 94 procent.

En ledande tillväxtregion

Enligt SKL är prognosen för 2011 års skatteunderlagsutveckling i länet 3,8 procent
vilket visar på en högre årstaktsutveckling än i riket där prognosen är 2,9 procent.

Hållbar miljö

Förvaltningar och bolag arbetade framgångsrikt under 2011 och landstingets
miljöprestanda ligger i nivå med miljöprogrammets mål.

Ökad valfrihet och mångfald
inom sjukvården

Arbetet med att införa vårdval med fri etablering har under 2011 skett enligt tidigare
planering. HSN har under 2011 fattat beslut om förfrågningsunderlag för vårdområden
inom följande vårdområden: Ögonsjukvård, Primär hörselrehabilitering, Hudsjukvård,
Öron- Näsa- Halssjukvård, Tandreglering för barn och ungdomar samt Gynekologi i
öppenvård.

Likvärdig behandling av alla
invånare

Stockholms läns landsting har undertecknat den europeiska deklarationen för
jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå, The Council of
European Municipalities and Regions (CEMR-deklarationen). SLL följer upp
jämställdhetsarbetet i enlighet med deklaration via webbverktyget makeQuality. Syftet
med makeQuality är att kvalitetssäkra arbetet med jämställdhetsintegrering.
I bilaga 1 till HSN:s årsbokslut "Vården i siffror" sammanfattas kvinnors och mäns
vårdkonsumtionsmönster inom SLL. Så långt det är möjligt presenteras resultatet med
könsuppdelad statistik.
Indikatorer för jämställd och jämlik vård finns framtagna och införs i alla avtal från och
med 2012. Ett exempel på nyckeltal är uppföljning av att vårdgivaren ska ha skriftliga
rutiner för omhändertagande av våldsutsatta kvinnor.
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Verksamhet
Vård

Styrningen av hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting sker genom två
tydligt åtskilda funktioner, beställare och utförare.
HSN är beställare av hälso- och sjukvård och ansvarar för i det närmaste hela
hälso- och sjukvårdsbudgeten. HSN ansvarar för att all hälso- och sjukvård och
tandvård i landstinget styrs, samordnas och utvecklas på ett sådant sätt att de
samlade resurserna anpassas till befolkningens behov och bidrar till att förbättra hälsotillståndet.
Uppdraget genomförs genom att med utgångspunkt i analyser av befolkningens
sjukvårdsbehov formulera uppdrag och beställningar av sjukvård. Vården ska
beställas från de vårdproducenter som levererar den kvalitativt bästa vården till
det mest konkurrenskraftiga priset. En för Stockholms läns landsting och
Norrtälje kommun gemensam nämnd, TioHundranämnden, ansvarar för att
sjukvårdsbehoven hos befolkningen i Norrtälje tillgodoses.

•
•
•
•

Styrningen av hälso- och sjukvården utövas genom de avtal med olika löptid och
konstruktion som HSN träffar med vårdgivarna. Avtalen träffas i huvudsak på
fyra sätt:
vårdval enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV
upphandling enligt Lagen om offentlig upphandling, LOU
ersättningsetableringar enligt Lagen om läkarvårdsersättning, LOL och enligt
lagen om ersättning för sjukgymnastik, LOS
direktavtal.
Genom patientvalsmodellerna förändras utvecklingen av beställarrollen successivt. Fokus förskjuts från vårdavtalsförhandlingar och upphandlingar till att
definiera uppdrag, prissätta sjukvårdstjänster och att följa upp levererade
tjänster.
Landstinget är den största utföraren av sjukvårdstjänster. Landstingsstyrelsens
produktionsutskott svarar för frågor om den landstingsägda sjukvårdsproduktionen oberoende av om denna drivs i landstingskommunal förvaltningsform
eller i aktiebolag. Till sjukvårdsproduktionen räknas, förutom Stockholms läns
sjukvårdsområde, SLSO, och akutsjukhusen, även MediCarrier AB, MediC,
Stockholm Care AB, Care, Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, AISAB,
samt Folktandvården Stockholms län AB, FTV Utskottet ska också följa och
bereda frågor om bolaget TioHundra AB, TioHundra, som driver sjukvården i
Norrtälje kommun.
Av HSN:s kostnader för köpt hälso- och sjukvård 2011 stod privata vårdgivare
för 32 procent av de totala kostnaderna, vilket är samma andel som 2010. De
största förändringarna har skett inom tandvård, där andelen privat utförd vård
har ökat från 31 procent till 34 procent, samt psykiatrin där andelen har ökat
från 19 till 20 procent. Även inom primärvården har andelen privata utförare
ökat och står för 60 procent av kostnaderna. Den största andelen privata utförare finns inom övrig hälso- och sjukvård, vilken inkluderar hjälpmedel,
specialistrehabilitering och ambulanssjukvård. Totalt har andelen privata
utförare inom övrig vård minskat från 65 procent till 64 procent.
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Verksamhetsförändringar

I december fanns det 197 auktoriserade husläkarmottagningar. Åtta nya husläkarmottagningar har tillkommit under året. Dessa är To Care Husläkarmottagning på Östermalm, Vårdcentralen Badhotellet i Södertälje, Liljeholmskajens VC, Sophiahemmet AB på Östermalm, Familjeläkarna i Husby,
SinusRytm Vårdcentral i Märsta, Ronna Vårdcentral i Södertälje och Väsby
Husläkarmottagning.

Samtidigt har sju mottagningar upphört. De som har stängt är Livero Husläkarmottagning på Östermalm, Nya Järva vårdmottagning i Spånga-Tensta,
Ormängens vårdcentral i Hässelby-Vällingby, Västra Skogens vårdcentral i
Solna, Ulriksdals VC, Husby vårdcentral samt Engelbrektskliniken på
Östermalm.
Stuvsta vårdcentral privatiserades genom försäljning den 25 februari 2011.
Vårdcentralen som tidigare tillhörde SLSO omsatte 40 miljoner kronor och
omfattade 49 personer. Verksamheten köptes av personalen vid Stuvsta och i
princip alla medarbetare gick över till det nystartade bolaget.
En utökning av vårdplatser inom geriatriken skedde successivt från och med
den 1 september. Utökningarna gjordes vid tre geriatriska kliniker, Capiogeriatriken med 18 vårdplatser, Brommageriatriken med 21 vårdplatser och
Danderydsgeriatriken med 21 vårdplatser.
Inom den specialiserade ätstörningsvården har två verksamheter upphandlats
under året och såväl Capio Anorexi Center AB som AB Mando driver verksamheten vidare. Inom den SLSO-drivna ätstörningsvården, Stockholms Centrum
för Ätstörningar, SCÄ, öppnades en familjeavdelning under april.
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En tilläggsbeställning har gjorts av neuropsykiatriska utredningar och behandlingar till Barn- och ungdomspsykiatrin för utredning och behandling av
ADHD/autismspektrum. Detta har lett till att ett stort antal utredningsärenden
har kunnat utredas och köerna har kortats.
Med anledning av att TioHundra har sagt upp två kundvalsområden för hemtjänst, basal hemsjukvård samt hemrehabilitering, har beställaren TioHundranämnden upphandlat driften av dessa kundvalsområden. Dessa drivs ay privata vårdgivare från och med den i mars 2011 och cirka 125 anställda vid
TioHundra har bytt arbetsgivare i samband med detta.
Konsumtion a v v å r d

Statistiken visar total vårdkonsumtion för hela landstinget, det vill säga HSN
och TioHundranämnden sammantagna.
Vård S L L , totalt

Utfall
2011

Utfall
2010

Vårdtillfällen
Läkarbesök

318 059
7 644 828

Övriga vårdgivarbesök

8 373 077

311 585
7 426 511
8 097 696

rora||gyHK
11/10% ]
21
2,9
3,4]

Budget
2011

Av
11/1nidget %

111

320 473
7 672 231 111
8 334 044

08
-0,4
0,5

Antalet vårdtillfällen, VTF, ökade med 2,1 procent, antalet läkarbesök ökade
med 2,9 procent och antalet övriga vårdgivarbesök ökade med 3,4 procent
jämfört med 2010.
Konsumtion av vård 2011
jämfört med 2010
VTF somatik

•

0.2%

Läkarbesök somatik

•

0.1%

Läkarbesök primärvård

H

VTF psykiatri
Läkarbesök psykiatri

0.4%

MM

0.5%

mm

0.5%

VTF geriatrik

•

Läkarbesök geriatrik

•

0.2%
0.3%

Förändringen av vårdkonsumtion jämfört med föregående år ska sättas i
relation till befolkningstillväxten som under 2011 var 1,8 procent i Stockholms
län.
Somatisk specialistvård

Antalet vårdtillfällen inom den somatiska specialistvården ökade m e d ^ procent vilket motsvarar 4 300 vårdtillfällen jämfört med 2010. Antalet vårdtillfällen ökade vid samtliga akutsjukhus jämfört med 2010. Den genomsnittliga
medelvårdtiden minskade något, från 3,7 dagar 2010 till 3,6 dagar 2011.
Kvinnor står för flest vårdtillfällen, men om gynekologi och förlossningsvård
exkluderas är fördelningen mellan män och kvinnor i princip lika, med en liten
övervikt för män på 0,3 procentenheter. Vård av Norrtäljepatienter som
TioHundranämnden har ansvar för ökade med 3,4 procent jämfört med föregående år. Antalet vårdade Norrtäljepatienter på Karolinska Universitetssjukhu-
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set, Karolinska, ökade med 2,9 procent samtidigt som det skedde en ökning på
Danderyds Sjukhus AB, DSAB, med 0,3 procent.
Antalet läkarbesök inom den somatiska specialistvården ökade med 1,2 procent
jämfört med föregående år vilket motsvarar 33 400 fler besök. Antalet läkarbesök hos privata specialister som ersätts via nationella taxan minskade med
1,7 procent. Minskningen förklaras delvis av pensionsavgångar eller att vårdgivarna av andra skäl har slutat. Läkarbesök inom sjukhus och övrig specialistvård ökade med 2,7 procent vilket motsvarar 51 000 besök. För TioHundranämnden minskade antalet läkarbesök med 2,9 procent beroende på att verksamhet redovisas som primärvård istället för som somatisk specialistvård. På
Karolinska skedde en ökning av vårdade Norrtäljepatienter med 3,5 procent
och på DSAB med 1,4 procent medan TioHundra minskade något.
Volymerna för vårdval höft- och knäledsoperationer inom slutenvården
minskade med 4,3 procent jämfört med 2010, exklusive TioHundranämnden.
Antalet förlossningar minskade med 3,2 procent. Av förlossningsklinikerna var
det enbart BB Stockholm som ökade antalet förlossningar under 2011, vilka
ökade med 11,2 procent. Om även annan förlossningsvård inom vårdvalet
inkluderas, som hotande missfall och havandeskapsförgiftning, var ökningen
ännu större för BB Stockholm, 14,3 procent.
Primärvård

Primärvårdens läkarbesök ökade med 3,9 procent vilket motsvarar 163 000
besök. Den största ökningen återfinns inom husläkarverksamheten som står för
den största delen av besöken. Husläkarbesöken ökade mer mellan 2010 och
2011 än mellan 2009 och 2010 vilket beror på att det var ett lugnare infektionsläge i början på 2010. Läkarbesök hos privata specialister som ersätts via nationella taxan minskade med 5,8 procent. Beroende på bestämmelser i vårdvalet
tillkommer inga nya privata specialister samtidigt som de nu verksamma börjar
uppnå pensionsålder. Tillgängligheten ökade genom att åtta nya husläkarmottagningar öppnade under 2011. Det fmns nu totalt 197 husläkarmottagningar i
länet. Inom TioHundranämnden ökade antalet besök hos privata specialister då
en ny mottagning öppnats och det totala antalet läkarbesök ökade med 17,8
procent vilket främst antas bero på införandet av Vårdval TioHundra under
slutet av 2010 och den förändring av ersättningsmodellen som det innebär med
en mer rörlig ersättning samt förändring i registrering. Antalet övriga vårdgivarbesök ökade kraftigt inom TioHundranämnden under 2011 vilket till stor
del förklaras av registreringsförändringar. Justerat för ökningen inom
TioHundranämndens primärvårdsbesök ökade det totala antalet övriga vårdgivarbesök med 2,8 procent istället för 3,4 procent.
Geriatrik

Geriatriska vårdtillfällen var 1,7 procent fler än föregående år, det motsvarar
500 vårdtillfällen. Läkarbesöken inom geriatriken ökade med 2,5 procent vilket
motsvarar 400 besök jämfört med föregående år.
Psykiatri

Antalet vårdtillfällen inom den psykiatriska vården ökade med 5,4 procent
jämfört med 2010 vilket motsvarar 1 700 vårdtillfällen. Antalet läkarbesök
inom den psykiatriska vården ökade med 5,4 procent, vilket motsvarar 22 000
besök jämfört med föregående år. Ökningen fmns hos de vårdgivare som har
avtal med beställarna, dock minskade besök hos privata specialister som
ersätts enligt den nationella taxan. Ökningen beror delvis på rapporteringsförändringar.
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Konsumtion av tandvård

Andelen barn och ungdomar som under året har besökt tandvården har ökat
med i procentenhet till 94 procent jämfört med föregående år.
Väntetiden för behandling av barn och ungdomar inom den specialiserade
tandvården har halverats till en månad. Därmed uppfylldes kravet på väntetid
på maximalt två månader. Tandhälsan är fortsatt god. 97 procent av treåringarna var kariesfria, vilket är samma andel som under 2010. 67 procent av 19åringarna hade kariesfria sidoytor, vilket var en förbättring med 1 procentenhet
jämfört med föregående år.
Inom specialisttandvården för vuxna var målet att kötiden inte ska överstiga sex
månader. Utfallet blev sju månader för 2011 att jämföras med tio månader året
innan.
Konsumtion av ambulanssjukvård

Ambulanssjukvårdens redovisade antal ambulansuppdrag under året uppgick
till 164 300 vilket innebär en ökning med 13 procent jämfört med 2010. Under
2011 utökades verksamheten med totalt tre enheter, två i mitten av januari och
ytterligare en enhet i mitten av april. Drifttiden ökade med 4,3 procent, ökningen avser de nytillkomna enheterna samt helårseffekt av de två syrgasbilarna
som sattes in i juli 2010. Antal uppdrag per driftstimme uppgick till 0,43 uppdrag, motsvarande siffra 2010 var 0,40.

Trafik
Verksamhetsförändringar

En ny kollektivtrafiklag börjar gälla den första januari 2012. Det är en av anledningarna till att en särskild Trafiknämnd har inrättats från och med den 1
januari 2011, LS 1011-0897. Trafiknämnden, TN, har i uppdrag att från och
med den 1 januari 2012 fullgöra landstingets uppgifter som regional kollektivtrafikmyndighet, RKTM. Den nyinrättade TN har det övergripande ansvaret för
planering och upphandling av trafiktjänster. Nämnden ansvarar för kollektivtrafiken på land, till sjöss och för personer med funktionsnedsättning.
Till TN har knutits ett färdtjänstutskott för myndighetsutövning och två beredningar, en för färdtjänst- och tillgänglighetsfrågor och en för kollektivtrafiken
till sjöss. Färdtjänstnämnden upphörde 1 januari 2011. Handläggning av myndighetsbeslut på tjänstemannanivå sker inom färdtjänstavdelningen.
En ny organisation med tydligare beställarfokus startade den 1 maj 2011 inom
kollektivtrafiken på land. Trafikupphandlingen E20, som omfattar trafikdrift,
fordons- och infrastrukturunderhåll för Tvärbanan, Nockebybanan, Saltsjöbanan och Roslagsbanan samt busstrafik och fastighetsunderhåll i Bromma,
Solna/Sundbyberg, Sollentuna samt Norrort, genomfördes och Arriva A/S
tilldelades kontrakten.
Avtalet om specialfordonstransporter inom kollektivtrafiken för personer med
funktionsnedsättning upphörde den 1 februari 2011 och rullstolstaxi har genom
ett utökat uppdrag blivit färdtjänstens resform för personer med behov av specialfordon. En ny närtrafiklinje togs i juni 2011 i drift i Nynäshamn. Upphandling av taxitransporter genomfördes och avtal träffades med fyra leverantörer
för tiden fram till 1 februari 2014.
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Inom kollektivtrafiken till sjöss upphandlades svävartrafik som ersätter turer
med traditionella vinterbåtar när isränna inte får eller kan brytas. Nytt avtal
tecknades med Vånö Skärgårdsliv AB.
Trafik
totalt tusental
Kollektivtrafiken på land. Påstigande
Kollektivtrafiken till sjöss. Passagerare
Kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning. Resor
1)

Totalt

Utfall
2011

Utfall
2010

718 000
4 027
3 953
725 980

702 000
3 820
3 789
709 609

1)Från och med 2011 redovisas passagerare inom kollektivtrafiken till sjöss exklusive Strömma Kanalbolagets resenärer med
Cinderella-båtarna. Utfallet för 2010 har justerats till följd av denna ändring.

Konsumtion av trafik

Inom kollektivtrafiken på land ökade antalet påstigande med 2,3 procent motsvarande 16 000 000 påstigande jämfört med 2010. Med undantag för april
ökade resandet under samtliga månader 2011, främst till följd av ökat utbud.
Även mycket snö och kyla under januari-mars bidrog till ökat resande med
kollektivtrafiken. Generellt ökar resandet under höst och vinter men minskar
under vår och sommar då fler personer går eller cyklar. Resevolymen överstiger
budgeten med 0,8 procent.
Inom kollektivtrafik till sjöss ökade antalet passagerare med 5,4 procent motsvarande 207 000 passagerare jämfört med 2010. Ökningen skedde såväl i
skärgårdstrafiken som i hamntrafiken med 3,0 procent respektive 7,0 procent.
Utfallet överstiger budgeten med 6,6 procent. Ökningen i hamntrafiken sammanhänger med ökat nyttjande av det nya SL Access-kortet som gäller som
färdbevis i hamntrafiken. För skärgårdstrafiken noteras ökat resande under
vintersäsongen trots den kalla vintern med mycket snö och is i början på året.
Det totala antalet resor, främst taxiresor, inom kollektivtrafiken för personer
med funktionsnedsättning ökade med 164 000 motsvarande 4,3 procent jämfört
med 2010. Resevolymen överstiger budgeten med 7,2 procent motsvarande
203 000 resor fördelade på 100 000 taxiresor och 103 000 rullstolstaxi/specialfordonsresor. Orsaker till den ökade resevolymen är bland annat övergången till rullstolstaxi med kundval, årets snörika vinter samt de senaste årens
ökade resetilldelning.
Fastigheter och drift

Uthyrningsgraden för de strategiska fastigheterna uppgick i december 2011 till
94 procent. I december 2010 uppgick uthyrningsgraden till 93 procent. Strategiska fastigheter är fastigheter som landstinget avser att behålla, exempelvis
akutsjukhusen.

Ekonomi

Den ekonomiska utvecklingen i v ä r l d e n

Återhämtningen i världsekonomin har kommit av sig. Till stor del beror det på
den djupa skuldkris som plågar ett antal euroländer. Bristande förtroende för
de mest skuldsatta länderna och osäkerhet om hur krisen ska lösas leder till
stor turbulens på de finansiella marknaderna och har medfört en betydande
uppsplittring av de långa statsobligationsräntorna inom euroområdet. De
europeiska bankernas utsatthet och behov av kapitaltillskott förstärker oron. I
denna situation är hushållen och företagen mycket pessimistiska, såväl konsument- som producentförtroendet har sjunkit markant enligt de senaste
konjunkturbarometrarna inom euroområdet.
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Ett grundläggande problem är att flera länder i euroområdet under lång tid har
brottats med dålig konkurrenskraft, svag tillväxt och hög arbetslöshet. Spridningen i arbetslöshetsnivåer har blivit mycket stor. Skuldsättningen gör att
staterna är bakbundna. De besparingsprogram som krävs leder till ännu svagare
efterfrågan och ger därmed ingen lättnad i skuldsättningen - ett slags moment
22. Europa försöker balansera på den sköra linan mellan att få förtroende från
marknaden och att upprätthålla den inhemska efterfrågan.
I USA har tillväxten under en lång period varit lägre än vad som krävts för att få
arbetslösheten att minska. Att återställa de finansiella obalanserna i den viktiga
hushållssektorn tar tid. Det ser ändå betydligt bättre ut i USA än i Europa. Vissa
tecken tyder på att tillväxten där blir något starkare och den senaste arbetsmarknadsstatistiken var bättre än väntat. Även USA har problem med sitt stora
budgetunderskott och de amerikanska politikerna är allt annat än eniga. Den
globala BNP-tillväxten upprätthålls liksom tidigare av en fortsatt god utveckling
i tillväxtekonomierna med Kina i spetsen.
Prognos

Utfall

2011

2010

USA

1,7

3,0

EU

1,5

1,6

Kina

9,3

10,3

Världen

3,7

5,0

Sverige

4,6

5,6

BNP-t ill växt 2010-2011
Frocentuell förändring

Utvecklingen i Sverige

Tillväxten i svensk ekonomi har under de senaste två åren varit mycket stark.
2010 växte BNP med 5,6 procent och 2011 beräknas tillväxten uppgå till 4,6
procent. Återhämtningen efter produktionsraset i samband med finanskrisen
2008/2009 har därmed kommit en bra bit på väg. Men fortfarande finns en
potential för fortsatt starka tillväxttal. Det märks inte minst på arbetsmarknaden där arbetslösheten inte når ner till de tal som rådde före finanskrisen.
Prognos

Utfall

2011

2010

BNP

4,6

5,6

Sysselsättning, timmar

1,3

1,9

Arbetslöshet (nivå)

7,6

8,4

Timlön

2,3

2,6

Konsumentpriser

3,0

1,2

Nyckeltal svensk ekonomi 2010-2011
Frocentuell förändring

De dystra utsikterna i omvärlden sätter emellertid tydliga spår i den svenska
ekonomin framöver. De inhemska förutsättningarna för tillväxt i den svenska
ekonomin är i och för sig jämförelsevis gynnsamma. Till skillnad från stora
delar av omvärlden är de offentliga finanserna starka och hushållssparandet
högt. Samtidigt är näringslivet konkurrenskraftigt i ett internationellt perspektiv, vilket avspeglas i stora överskott i utrikeshandeln. Men den stora
utrikeshandeln innebär att den svenska ekonomin är mycket beroende av
utvecklingen i omvärlden.
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Utvecklingen i Stockholms l ä n

I tabellen nedan redovisas några viktiga nyckeltal för utvecklingen i Stockholms
län.
2011

2010

70,6%

70,1%

6,1%

6,8%

22 293

19750

Konkurser (to.rn. nov.)

2 052

2189

Befolkning (1 nov.)

1,8%

1,8%

Skatteunderlag (2011 = prognos)

3,8%

3,3%

Nyckeltal Stockholms län 2010-2011

Sysselsättning (3:e kv)
Arbetslöshet (3:e kv)
Nystartade företag (t.o.m nov.)

Sammanlagt uppgick antalet sysselsatta i Stockholms län till 1105 500 under
det tredje kvartalet, vilket motsvarar 70,6 procent av befolkningen i åldern 1574 år. Det är 28 000 fler än vid motsvarande tidpunkt 2010.1 riket som helhet
uppgick andelen sysselsatta till 66,7 procent.
Andelen arbetslösa i Stockholms län har under det senaste året minskat från 6,8
till 6,1 procent. Män har en något lägre arbetslöshet än kvinnor. I absoluta tal
motsvarar det en minskning på 7 000 personer och antalet arbetslösa räknas till
72 000.1 riket som helhet uppgår andelen till 6,8 procent.
Vid utgången av november har det i Stockholms län startats fler företag under
2011 än under helåret 2010. Totalt startades närmare 22 300 företag i Stockholms län under årets första elva månader. Det innebär att regionens andel av
samtliga nystartade företag i riket som helhet uppgår till nästan 35 procent. Det
innebär också - trots att december månad inte är medräknad - att det blev ett
rekordår. Nyföretagandet har aldrig varit större än under år 2011. Samtidigt
som antalet nystartade företag ökar så fortsätter antalet konkurser att minska.
Under årets första elva månader har 2 052 företagskonkurser registrerats.
Antalet anställda i de företag som försatts i konkurs uppgår till knappt 5 800
personer.
Stockholms läns befolkning fortsätter att öka kraftigt. Vid utgången av december hade befolkningen ökat med 37130 eller 1,8 procent jämfört med 2010.
Ökningen i riket uppgick till 67 285 personer eller 0,7 procent. Stockholms län
stod alltså för mer än hälften av befolkningsökningen i riket.
Skatteunderlaget i länet ökar mer än i något annat län i riket. Inkomståret 2010
uppgick ökningen i länet till 3,3 procent och i riket till 2,2 procent. Motsvarande
tal för 2011, som är en prognos, är 3,8 procent respektive 2,9 procent. Den
starka ökningen av skatteunderlaget hänger naturligtvis samman med befolkningsökningen. Om man i stället ser till skatteunderlag per invånare, skattekraften, finner man att ökningen år 2010 uppgick till 1,5 procent, vilket placerade Stockholms län på 7:e plats bland de 22 länen.
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Befolkningsutveckling i riket och länet
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Resultat
Resultatanalys

SLL:s resultat för 2011 på 512 miljoner kronor (1306 miljoner kronor), var 219
miljoner kronor lägre än budget. Resultatet påverkades negativt av ökade pensionskostnader, 1 027 miljoner kronor i enlighet med beslutet av SKL avseende
den förändrade RIPS-räntan3. Dessutom påverkades resultatet av ökade pensionskostnader med 440 miljoner kronor med anledning av att räntan enligt
alternativregeln4 förändrades under året.
Året innefattade jämförelsestörande poster av engångskaraktär på sammanlagt
-1 215 miljoner kronor (-93 miljoner kronor). Exklusive jämförelsestörande
poster var utfallet 1 727 miljoner kronor för 2011, jämfört med 1399 miljoner
kronor för år 2010.
Verksamhetens intäkter uppvisade en positiv avvikelse mot budget om 514 miljoner kronor, vilket till stor del utgörs av resenärsavgifter i kollektivtrafiken till
följd av nya biljettpriser från 1 september samt ett ökat resande.
Verksamhetens kostnader översteg budget med 370 miljoner kronor och avvek
därmed negativt. Personalkostnaderna var 319 miljoner kronor högre än budget
vilket förklaras av högre pensionskostnader. Kostnaderna för köpt trafik ökade
med 4,9 procent jämfört med 2010 och överskred budget med 163 miljoner
kronor beroende på indexering av trafikavtal, trafikutökningar, miljöbussar
samt köpt kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning. Kostnaderna
för externt köpt hälso- och sjukvård ökade med 4,6 procent jämfört med
föregående år och var inom budgeterad kostnadsnivå.
De finansiella kostnaderna inom finansnettot ökade jämfört med föregående år
och var 926 miljoner kronor högre än budget beroende på en högre räntedel i
årets pensionskostnader, 1 027 miljoner kronor, vilket i sin tur berodde på en
förändrad ränta på pensionsskulden.
3 RIPS - Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld för kommuner och landsting. Avser förvaltningsverksamheten inom landstinget.
4 Vid beräkning av pensionsskulder i bolag används en diskonteringsränta som fastställs av Finansinspektionen, Fl, den så kallade huvudregeln. Enligt FI:s föreskrifter får dock en alternativ beräkning göras enligt de
antaganden som livförsäkringsbolagen använder. Den alternativa beräkningen får enligt FI:s föreskrifter
aldrig vara lägre än enligt FT.s huvudregel.
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De samlade skatteintäkterna med generella statsbidrag och utjämning var 566
miljoner kronor högre än budget. Skatteintäkterna påverkas av det beslut som
landstingsfullmäktige, LS 1010-0809, fattade, vilket innebar att det tillfälliga
konjunkturstödet för 2010 periodiserades till hälften, 421 miljoner kronor, vilka
hänfördes till 2011.
Resultaträkning SLL

1)

Mkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

Utfall

Utfall

Budget

2011

2010

2011

15 838

15 324

-68 054

-67 685

-3 096

-3 061

Verksamhetens bruttokostnader

-71 150

Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter, generella
stadsbidrag och utjämning

-55 312

-70 746
-55 422

Avskrivningar

Finans netto

-67 644
-52 967

57 965

57 399

-2 141

-1 246
731

512

Resultat
varav jämförelsestörande poster

-1 215

> TioHundra A B konsolideras i Stockholms läns landstings koncernredovisning enligt klyvningsmetoden med 50
procent, vilket motsvarar landstingets ägarandel.
1

Av tabellen nedan framgår verksamheternas resultatavvikelser mellan utfall och
budget.
Avvikelser i resultat jämfört med budget
Mkr
Budgeterat resultat

731

Hälso- och s j u k v å r d s n ä m n d e n

482
-73

Akutsjukhusen
Stockholms läns sjukvårdsområde

96

Övrig v å r d

59
-247

Trafiknämnden

398

Fastighetsverksamhet

-898

Koncernfinansiering
Övriga verksamhet inkl. koncernjusteringar
S u m m a avvikelse

512

U t f a l l 2011
Varav

jämförelsestörande

-36
-219

poster

-1 215
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J ä m f ö r e l s e s t ö r a n d e poster

Årets resultat har påverkats negativt av poster av engångskaraktär till ett sammanlagt belopp av - i 215 miljoner kronor, se vidare not 4 till resultaträkningen.
Intäkter
Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter ökade med 7,9 procent, 1162 miljoner kronor, jämfört
med 2010. Intäkterna avvek positivt mot budget med 514 miljoner kronor,
vilket motsvarar 3,4 procent. Bland verksamhetens intäkter är den största
posten resenärsavgifter i kollektivtrafiken vars ökning motsvarar 516 miljoner
kronor jämfört med föregående år.

Intäkter

Utfall

Mkr

2011

Patientavgifter sjuk- och tandvård
Resenärsintäkter
Försäljning av primärtjänster
Hyresintäkter, försäljn. övriga
tjänster, material, varor
Statsbidrag och övriga bidrag
Övriga intäkter

1 173
6 083
1 642

1)

varav jämförelsestörande poster >
Summa verksamhetens
intäkter
2

15 838

1) P rimärtjänster utgö rs av såld hälso- och sjukvård, tandvård samt försäljning av övriga primärtjänster.
2) Se vidare not 4 till resultaträkningen

Patient- och biljettintäkter

Taxorna i sjukvården var oförändrade under 2011 samtidigt som taxorna för
vuxentandvården höjdes med 2,6 procent. Av de samlade patientavgifterna utgör sjukvårdens del 602 miljoner kronor och tandvårdsdelen 572 miljoner kronor. Intäkterna från patientavgifter ökade totalt med 0,8 procent vilket förklaras av ökade patientvolymer inom sjukvården. Ökningen kan delvis sättas i relation till befolkningsutvecklingen på 1,8 procent. Tandvården visar dock en
minskad utveckling av patientavgifterna jämfört med föregående år trots prishöjning. Taxorna inom trafiken ökade från 1 september samtidigt som antalet
resenärer ökade, vilket bidrog till att resenärsintäkterna ökade med 9,3 procent
jämfört med 2010.
Försäljning av primärtjänster

Försäljningen av primärtjänster visar en minskning med 0,9 procent, 15 miljoner kronor, under året där den största faktiska minskningen består av utomlänsintäkter som är 17 miljoner kronor lägre än året dessförinnan. Karolinska
står för den största delen av landstingets utomlänsintäkter och ökade dessa
något samtidigt som DSAB minskade sina. Ersättning från Försäkringskassan i
samband med vuxentandvård minskade med 1,3 procent, 3 miljoner kronor.
Hyresintäkter och övriga försäljningsintäkter

Hyresintäkter och övriga försäljningsintäkter ökade med 3,1 procent, 101 miljoner kronor jämfört med 2010. Hyresintäkterna uppgick till drygt 2 400 miljoner
kronor varav cirka 1 300 miljoner kronor avser uthyrning av fordon för trafikverksamhet och cirka 1100 miljoner kronor uthyrning av lokaler. Försäljning av
laboratorie- och röntgentjänster ökade med 7,5 procent motsvarande 22 miljoner kronor.
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Statsbidrag och övriga bidrag

Bidragen ökade totalt med 9,7 procent, 202 miljoner kronor. I stora drag bestod
bidragen under året av två till storleken ungefär lika stora bidrag. Dessa var dels
det bidrag som landstinget får vid upphandling av tjänster som inte är
momspliktiga, det så kallade 6-procentbidraget på cirka 1 200 miljoner kronor,
dels specialdestinerade statsbidrag på knappt 900 miljoner kronor.
Bidrag till följd av momsplikt ökade med 6,9 procent, 76 miljoner kronor, under
året. Ökningen indikerar att köp av externa tjänster såsom externt köpt trafik
och externt köpt hälso- och sjukvård har ökat.
Specialdestinerade statsbidrag ökade med 8,0 procent, 65 miljoner kronor
jämfört med 2010 men var 82 miljoner kronor lägre än budget. Det enskilt
största specialdestinerade statsbidraget utgörs av ALF-bidrags men här ingår
även bidrag för asylsjukvård, LSS-bidrag , bidrag enligt vävnadsdirektivet samt
den så kallade Kömiljarden. Under 2011 erhöll SLL 65 miljoner kronor genom
Patientsäkerhetsöverenskommelsen?. Jämfört med budget är det främst
Kömiljarden som avviker negativt då SLL endast kvalificerade sig för del av
bidraget. Under 2011 uppgick bidraget till 67 miljoner kronor, att jämföra med
budgeterade 200 miljoner kronor.
6

Övriga intäkter

Reavinster vid avyttring av framförallt byggnader var 301 miljoner kronor 2011
att jämföra med 18 miljoner kronor 2010. Den största delen av reavinsterna
härrör från försäljningen av Norrtulls sjukhus vilket gav en reavinst på 252
miljoner kronor. Reklamintäkter från trafikverksamheten ökade mellan åren,
245 miljoner kronor för 2011 jämfört med 190 miljoner kronor för 2010 vilket
är en ökning med 29,4 procent. Resterande övriga intäkter ökade med 10 miljoner kronor mellan åren.
Stockholms l ä n s landstings samlade s k a t t e i n t ä k t e r
Underlaget f ö r landstingens skatteintäkter

Skatteunderlaget i landstingssektorn följer den samhällsekonomiska utvecklingen och utgörs av individernas beskattningsbara inkomster som löner,
sociala ersättningar, pensioner med mera. Den största delen av skatteunderlaget utgörs av löner. De kan i princip öka av två anledningar. Antingen genom
att antalet arbetade timmar ökar och/eller genom ökade inkomster, timlön.
I ett läge med oförändrat antal arbetade timmar påverkas storleken på skatteunderlaget av hur lönerna utvecklas. Eftersom landstingens kostnader till
största delen är löner är inte stigande lönenivåer något som i reala termer höjer
skatteunderlaget annat än marginellt. Förklaringen till detta är att landstingens
kostnader för och intäkter från ett relativt sett högre löneläge normalt ökar i
samma takt som lönerna i skatteunderlaget. Däremot leder stigande sysselsättning mer påtagligt till att det skapas ett ökat utrymme och att skatteintäkterna
då ökar i reala termer trots oförändrat skatteuttag.
Om lönerna i landstingen ökar långsammare än inom övriga sektorer kan
skatteunderlaget öka realt, även med oförändrad sysselsättning. En viktig sak
att påpeka är att det är främst skatteunderlagsutvecklingen i riket som har betydelse för utvecklingen av SLL:s skatteintäkter. Det beror på att inkomstutjäm5 Avtal om läkarutbildning och forskning.
6 Bidraget används för att finansiera rådgivning och annat personligt stöd enligt lagen (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS).
7 Patientsäkerhetslag, 2010:659, som trädde i kraft 1 januari 2011 i syfte att skapa en säkrare vård.
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ningen i utjämningssystemet gör att en skatteunderlagsökning i Stockholms län
som överstiger ökningen i riket till stor del resulterar i en högre inkomstutj ämningsavgift.
SLL:s samlade skatteintäkter

De samlade skatteintäkterna ökade 2011 med 5,2 procent eller 2 880 miljoner
kronor jämfört med 2010. Utfallet för året avviker positivt med 1,0 procent eller
566 miljoner kronor jämfört med budget.
Ökningen mellan 2010 och 2011 förklaras till största delen av högre skatteintäkter.
Den främsta förklaringen till att utfallet avviker positivt mot budget är att
skatteunderlaget i riket ökade med cirka 5 procent åren 2010-2011 jämfört med
prognosen på cirka 3,5 procent i budgeten för 2011. Även bidraget från utjämningssystemet blev högre medan de generella statsbidragen avviker negativt
jämfört med budget.
Samlade skatteintäkter
Mkr
Skatteintäkter
Generella statsbidrag
Utjämningssystemet
Summa samlade skatteintäkter

Utfall
2011
52 190
5 430
345
57 965

55 085

57 399

I de följande avsnitten redovisas mer detaljerat utvecklingen av de tre delposterna i de samlade skatteintäkterna: skatteintäkter, generella statsbidrag och
kommunalekonomisk utjämning.
Intäkter f r å n skatt p å arbete

Skatteintäkterna påverkas dels av vilken skattesats landstingsfullmäktige fastställer, dels av i vilken takt skatteunderlaget i länet och framför allt i riket
utvecklas. Landstingsfullmäktige fastställde 2010 skattesatsen för 2011 till 12,10
procent, vilket är samma skattesats som för 2010. Genomsnittlig landstingsskattesats för riket 2011 är 10,82 procent.
Eftersom skatteunderlaget för det inkomstår som bokförs inte är känt när bokslutet upprättas görs en prognos på hur skatteunderlaget utvecklas. Beräkningen av den definitiva avräkningen för ett inkomstår blir färdig först i november
året därpå, då den preliminära beräkningen justeras. Vanligtvis görs denna
beräkning i enlighet med Rådet för kommunal redovisnings, RKR:s, rekommendation 4:2. Enligt denna rekommendation ska avräkningen beräknas
utifrån SKL:s prognos i december för skatteunderlaget.
Som nämnts tidigare så är SKL:s decemberprognos för skatteunderlagets utveckling 2011 2,9 procent. Regeringens fastställda uppräkningsfaktor för skatteunderlaget 2011 är 1,1 procent och det är denna uppräkningsfaktor som de
faktiskt utbetalade skatteintäkterna under 2011 har baserats på tillsammans
med regeringens fastställda uppräkningsfaktor för 2010,1,9 procent, eftersom
det är 2009 års skatteunderlag som räknats upp 2011. Detta innebär att den
preliminära avräkningen som gjorts i bokslutet för 2011 är positiv, 833 miljoner
kronor. En positiv avräkningslikvid betyder att staten bedöms ha betalat ut för
lite skatt till landstingen under 2011. Detta regleras i Skatteverkets slutavräkning som kommer i januari 2013.
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I skatteintäkterna 2011 ingår också en justeringspost som avser den prognos för
avräkningslikvid 2010 som gjordes i 2010 års bokslut. Den definitiva avräkningslikviden för år 2010 blev 188 miljoner kronor högre än vad som antogs i
bokslutet 2010.
Generella statsbidrag

I de generella statsbidragen ingår tre typer av bidrag, ett av bidragen är dock
uppdelat i två delar, se tabell nedan.
Utfall

Budget

2011

2010

2011

4 835

4 765

Ge ne re Ila stats bid rag
Mkr

Utfall

Bidrag för läkemedelsförmånen

421

421

Tillfälligt konjunkturstöd
Bidrag för minskad sjukfrånvaro, villkorad del
Bidrag för minskad sjukfrånvaro, rörlig del
Summa samlade skatteintäkter

9

59

166

147

5 430

5 392

5 451

Statsbidrag etför läkemedelsförmånen syftar till att ge landstingen förutsättningar att förskriva ändamålsenliga och säkra läkemedel till den enskilde medborgaren. Mellan 2011 och 2010 ökade bidraget med 69 miljoner kronor eller
1,5 procent.
Ett tillfälligt konjunkturstöd betalades ut som ett engångsbelopp till alla landsting. Ersättningen fördelas efter antalet invånare i länet. Stockholms läns
landstings andel uppgick till 842 miljoner kronor. Beloppet är periodiserat
genom att 421 miljoner kronor förs till 2010 och 421 miljoner kronor förs till
2011.

Bidrag för minskad sjukfrånvaro, som numera kallas Insatser för kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess, ska stimulera landstingen att arbeta
med projekt som minskar sjukfrånvaron genom att ge landstingen del av den
utgiftsbesparing en lägre sjukfrånvaro innebär för staten. I december 2009 kom
SKL överens med regeringen om utformningen av bidraget för åren 2010 och
2011. Bidraget för 2011 består av två delar, en rörlig och en villkorad del, och
uppgår sammantaget till maximalt 995 miljoner kronor som ska fördelas mellan
alla landsting.
Den rörliga delen uppgår till 495 miljoner kronor och fördelas med hänsyn till
hur det relativa antalet sjukpenningdagar i länet förändras i förhållande till
övriga län. Stockholms läns landsting får 166 miljoner kronor och det motsvarar
33,5 procent av det totala bidraget. Den villkorade delen av bidraget uppgår till
500 miljoner kronor för alla landsting och är kopplad till olika åtgärder som
hälso- och sjukvården ska genomföra. Utfallet för den villkorade delen har ännu
inte presenterats men prognosen för Stockholms läns landsting uppgår till 35
miljoner kronor. I bokslutet för 2010 prognostiserades att den villkorade delen
skulle bli 59 miljoner kronor år 2010, men utfallet blev 26 miljoner kronor
lägre. Därför tas endast upp 9 miljoner kronor i bokslutet för 2011 (35-26=9)
avseende den villkorade delen.
Systemet f ö r kommunalekonomisk u t j ä m n i n g

Riksdagens och regeringens ambition är att ge kommuner och landsting likvärdiga ekonomiska förutsättningar att bedriva den verksamhet som kommunsektorn ansvarar för. Inom ramen för det kommunalekonomiska utjämningssystemet hanteras medlen från regeringen samt de medel som omfördelas
mellan kommuner respektive mellan landsting.
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Stockholms läns landsting har varit nettobidragsgivare till systemet för kommunalekonomisk utjämning under hela 2000-talet. Men 2011 får SLL 345
miljoner kronor från utjämningssystemet, en förbättring med 730 miljoner
kronor jämfört med 2010. Det beror på att regleringsposten i det närmaste
fördubblas och förklaringen till det ges nedan.
Kommunalekonomisk utjämning

Utfall

Utfall

Utfall

Utfall

Utfall

Mkr

2011

2010

2009

2008

2007

810

872

722

72Ö

358

Kostnadsutjämningsbidrag
Regleringsbidrag

1 648

877

230

184

Summa bidrag från utjämningen

2 458

1 749

952

904

555

197

Inkomstutjämningsavgift

-2 114

-2 134

-2 209

-2 090

-1 952

Summa avgifter till utjämningen

-2114

-2134

-2 209

-2 090

-1 952

345

-385

-1 257

-1 186

-1 397

Summa bidrag och avgifter till
utjämningen

I det kommunalekonomiska utjämningssystemets kostnadsutjämningsdel
utjämnas för opåverkbara och kostnadsdrivande skillnader mellan landsting.
Dessa kan exempelvis orsakas av skillnader i demografisk sammansättning eller
av att kostnaden för att producera en viss service skiljer sig åt mellan landsting.
Kostnadsutjämningen, som för Stockholms läns landsting är ett bidrag, uppgick
2011 till 810 miljoner kronor, vilket är en minskning med 62 miljoner kronor
jämfört med 2010.
I kostnadsutjämningsdelen ingår fyra olika delmodeller: Hälso- och sjukvård,
Befolkningsförändringar, Löner och Kollektivtrafik. Stockholms läns landsting
får bidrag i delmodellerna Befolkningsförändringar, 172 miljoner kronor, Löner,
219 miljoner kronor och Kollektivtrafik, 1760 miljoner kronor. I delmodellen
Hälso- och sjukvård får däremot Stockholms läns landsting betala en avgift till
systemet, -1341 miljoner kronor.
Regleringsposten används för två ändamål. Dels regleras skillnaden mellan
statens anslag till och eventuella kostnader för systemet, dels hanteras förändringar i ansvars-/uppgiftsfördelningen mellan staten och kommunsektorn,
enligt finansieringsprincipen. Om statens kostnader för det kommunalekonomiska utjämningssystemet överstiger summan av statens anslag och de avgifter
som betalas in, blir regleringsposten negativ och sektorn får betala en regleringsavgift och tvärtom, vid positiv regleringspost betalas regleringsbidrag.
Regleringsavgiften/-bidraget beräknas som ett enhetligt belopp per invånare i
riket. År 2011 höjdes regleringsbidraget, dels som ett allmänt tillskott till kommuner och landsting för att parera konjunkturnedgången, dels för att kompensera för de minskade skatteintäkter som blev följden av det höjda grundavdraget till pensionärer.
Stockholms läns landstings avgift för inkomstutjämningen beräknas utifrån
skillnaden mellan länets skattekraft, skatteunderlag per invånare och 110
procent av medelskattekraften i riket. Skattekraften i länet uppgick 2011 till
cirka 116 procent av medelskattekraften i riket. Inkomstutjämningsavgiften
uppgick till 2 114 miljoner kronor 2011, vilket var 20 miljoner kronor lägre än
2010. Stockholms läns landsting är det enda landsting som betalar en avgift till
inkomstutjämningen, alla andra landsting får ett bidrag i denna del av utjämningssystemet.
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Kostnader
Verksamhetens kostnader

Verksamhetens kostnader ökade med 5,2 procent jämfört med 2010. Ökningstakten är något högre än den budgeterade på 4,6 procent och var 370 miljoner
kronor högre än budget.

Kostnadsökningarna har flera orsaker. Jämte den gängse pris- och löneutvecklingen förklaras kostnadsökningen främst av köpt trafik och köpt vård. Såväl
konsumtionen av vård som resandet med kollektivtrafiken ökade under 2011.
Antalet läkarbesök ökade med 2,9 procent till knappt 7,7 miljoner besök. Antalet
vårdtillfällen ökade med 2,1 procent till knappt 320 000. Inom kollektivtrafiken
ökade resandet med 2,3 procent. Det motsvarar cirka 16,4 miljoner fler så
kallade helresor det vill säga resa från start till mål. De ökade volymerna och
kostnaderna kan delvis sättas i samband med att folkmängden i länet under året
ökat med 37130 invånare, vilket motsvarar 1,8 procent.
Kostnader

Utfall

Utfall

Mkr

2011

2010

Personalkostnader
Köpt hälso- och sjukvård samt
verksamhetsanknutna tjänster

-24 103

Köpt trafik

-11 209

Läkemedel

-6 223

Övriga material och varor m.m.
Lämnade bidrag
Lokal- och fastig hets kostnader,
hyra av anläggningstillgångar
Övriga kostnader
varav jämförelsestörande
poster*
Summa verksamhetens
kostnader

-4 136

Avskrivningar
Summa verksamhetens
bruttokostnader

-14 183

-1 294

-71 150

*Se vidare not 4 till Resultaträkningen

Personalkostnader

Personalkostnaderna ökade med 7,1 procent jämfört med 2010, och är 319
miljoner kronor högre än budget, vilket förklaras av ökade pensionskostnader.
Lönekostnaderna, som utgör den största delen av personalkostnaderna, ökade
med 3,4 procent, vilket är något högre än den budgeterade utvecklingen på 1,6
procent. Samtidigt ökade antalet helårsarbeten under året med 0,7 procent
vilket innebär att lönekostnaden per helårsarbete ökade i snitt med 2,7 procent.
Pensionskostnaderna ökade med 34 procent jämfört med 2010 och var 469
miljoner kronor högre än budget. Pensionskostnadsökningarna påverkades
främst av att räntan enligt alternativregeln har ändrats vilket medfört ökade
kostnader med 440 miljoner. Personalkostnaderna påverkades av lägre kostnader för avtalsförsäkringar med 60 miljoner kronor .
8

8 AFA försäkring fattade beslut i november om att sänka avgiften för AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkringen
till noll avseende år 2011.
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Köpt h ä l s o - och sjukvård

Kostnaderna för externt köpt hälso- och sjukvård steg med 4,5 procent, 617
miljoner kronor, mellan 2010 och 2011. Den ökade kostnaden för externt köpt
hälso- och sjukvård var i linje med den förväntade utvecklingen och något lägre
än budgeterad nivå som var 4,6 procent. Kostnaderna för köpt hälso- och
sjukvård var 9 miljoner kronor lägre än budget.
Köpt trafik

Kostnaderna för köpt trafik ökade med 523 miljoner kronor eller 4,9 procent.
Fördelat per verksamhet var kostnadsökningen 4,7 procent för kollektivtrafik på
land, 6,3 procent för kollektivtrafik till sjöss samt 6,6 procent för kollektivtrafik
för personer med funktionsnedsättning. Kostnadsökningen för köpt trafik
förklaras till största delen av indexering av trafikavtal och trafikutökningar
inom kollektivtrafik på land.
Läkemedelskostnader

Kostnaderna för läkemedel ökade med 7,6 procent jämfört med 2010. Detta
inkluderar både kostnader för läkemedelsförmånen, förskrivning på recept och
för rekvisition inom slutenvården. Kostnaderna inom läkemedelsförmånen
ökade med 3,1 procent. En förklaring till att kostnaderna utanför läkemedelsförmånen ökade med 26,9 procent mellan åren är uppbokningen av kostnader
för vaccinering mot den nya influensan A(HiNi) under 2009 där 188 miljoner
kronor återfördes under 2010. Faktorer som hållit nere kostnadsutvecklingen
inom läkemedelsförmånen var sänkta priser för flera läkemedel, få nya läkemedel med bred potential och/eller höga kostnader, fler patentutgångar även
för specialläkemedel samt ökad följsamhet till Kloka Listan.
L ä m n a d e bidrag

Det totala bidraget till den gemensamma nämnden i Norrtälje, TioHundranämnden, var 1144 miljoner kronor, en ökning med 42 miljoner kronor jämfört
med 2010. Delar av bidraget elimineras som en effekt av att TioHundra
konsolideras till 50 procent samt beroende på att nämnden köper vård från
landstingsägda vårdproducenter, främst Karolinska och DSAB. Enbart hälften
av kostnaderna för TioHundranämndens köpta vård från TioHundra samt hela
kostnaden för nämndens köpta vård från privata vårdgivare ingår i SLL:s
kostnader för lämnade bidrag. Detta belopp var för 2011513 miljoner kronor,
att jämföra med 461 miljoner kronor för 2010, en ökning med 52 miljoner
kronor. I beloppet för lämnade bidrag ingick bland annat bidrag till kultursektorn med 279 miljoner kronor, en ökning med 5 miljoner kronor jämfört med
2010.
Lokaler och fastigheter samt hyror av anläggningstillgångar

Lokal- och fastighetskostnader minskade med 3,7 procent, 80 miljoner kronor
jämfört med 2010, främst beroende på lägre kostnader för reparation och
underhåll, fastighetsservice och energikostnader. Hyra av anläggningstillgångar, till exempel kontorsutrustning och telefonväxel, ökade med 14,3
procent, 14 miljoner kronor, under året.
Övriga kostnader

Övriga kostnader ökade med 1,9 procent, 88 miljoner kronor jämfört med
föregående år. Ökningen förklaras huvudsakligen av ökade kostnader för inhyrd
personal, konsultarvoden samt IT-tjänster.
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Finansfrågor
P e n s i o n s f ö r p l i k t e l s e r , r ä n t e b ä r a n d e skulder samt landstingets
upplåning

Koncernens totala pensionsförpliktelser uppgår till 40 700 miljoner kronor, en
ökning från föregående år med 5 146 miljoner kronor. I enlighet med gällande
regelverk redovisas den del som är intjänad före 1998 som en ansvarsförbindelse. Denna ansvarsförbindelse uppgick till 24 389 miljoner kronor vid utgången
av 2011 vilket är en ökning med 2 252 miljoner kronor jämfört med 2010.
Pensioner intjänade 1998 eller senare är upptagna i balansräkningen som en
skuld. Vid 2011 års utgång uppgick pensionsskulden i balansräkningen till 16
311 miljoner kronor vilket är en ökning med 2 894 miljoner kronor jämfört med
2010.

Pensionsförpliktelserna är långsiktiga och behöver inte omsättas på samma sätt
som de räntebärande skulderna, men bör beaktas vid bedömningen av koncernens ekonomiska ställning.
Sett över en femårsperiod ökade, som framgår av följande diagram, landstingskoncernens pensionsförpliktelser och räntebärande skulder från 50 812 miljoner kronor till 67 841 miljoner kronor. Av ökningen på 17 029 miljoner kronor
står pensionsförpliktelser för 8 352 miljoner kronor och räntebärande skulder
för 8 677 miljoner kronor.
Pensionsförpliktelser och räntebärande skulder, mkr
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Landstingsfullmäktige har fastställt en upplåningsram på 67 000 miljoner kronor. Den avser summan av samtliga avtalade kreditlöften, låneprogram och
leasingförpliktelser med mera. I tabellen nedan redogörs för landstingets upplåning vid utgången av 2011.
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Landstingets upplåning
Av landstingsfullmäktige 2011-05-03 fastställd samlad
upplåningsram

Mkr
67 000

Lånefinansiering
Långfristig upplåning
Kortfristig upplåning
Summa lånefinansiering

14 234
795
15 029

Leasingfinansiering
Leasingförpliktelser

12 112

Summa räntebärande skulder

27141

Outnyttjade avtalade kreditlöften
Checkräkningskrediter

3 000

Övriga avtalade kreditlöften

6 974

Summa outnyttjade avtalade kreditlöften

9 974

Stockholms läns landstings låneskuld uppgick på balansdagen exklusive leasing
till 15 029 miljoner kronor, vilket är en ökning med 6 183 miljoner kronor från
2010 då låneskulden uppgick till 8 846 miljoner kronor. Leasingskulden minskade under året med 155 miljoner kronor till 12 112 miljoner kronor. De totala
finansiella åtagandena i form av leasing och lån uppgår till 27141 miljoner kronor, en ökning med 6 029 miljoner kronor från 2010.
Den genomsnittliga räntebindningstiden för landstingets låneportfölj inklusive
leasing var på balansdagen 3,8 år och har under 2012 legat inom ett intervall på
3,6-3,9 år, vilket är i enlighet med fmanspolicyn. Normen för räntebindningstiden är 3 år. Landstinget tecknade ränteswapavtal om 11550 miljoner kronor,
för att förlänga den genomsnittliga räntebindningstiden, samt tecknade räntetak om 650 miljoner kronor. Per balansdagen fanns valutaterminer med ett
motvärde om 458 miljoner svenska kronor.
Finanspolicy

Under 2011 bibehöll kreditvärderings- och ratinginstitutet Standard and Poor's
ratingbetyget för Stockholms läns landstings långfristiga upplåning vid AA+. AB
SLL Internfinans, Internfinans, som fungerar som internbank i Stockholms läns
landsting, bedrev under året placerings- och upplåningsverksamheten enligt de
riktlinjer som fastställts i fmanspolicyn. Den överskottslikviditet som uppstått
under året placerades i kortfristiga räntebärande placeringar. Enligt fmanspolicyn får överskottslikviditet inte placeras i aktier.
Under året uppfylldes kravet i fmanspolicyn om en genomsnittlig betalningsberedskap på tre veckor. Den genomsnittliga betalningsberedskapen var 63
dagar i december. Outnyttjade krediter och lånelöften på 9 974 miljoner kronor
tillsammans med de likvida medlen på 1 821 miljoner kronor innebar att landstingskoncernen hade 11795 miljoner kronor i total betalningsberedskap vid
årsskiftet.
HSN har rapporterat en avvikelse mot landstingets finanspolicy. En betalningsrutin med löpande förskott utgår till Capio S:t Görans sjukhus. Betalningsrutinen uppstod i början av 2000-talet innan nuvarande finanspolicy fastställts.
Upphandling pågår av berörd verksamhet och i samband med detta kommer
förskottshanteringen att försvinna. HSN beräknar att fmanspolicyn kan följas
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helt från och med 2013 och framåt. Övriga förvaltningar och bolag har
rapporterat att landstingets finanspolicy följts utan avvikelser under 2011.
Inga placeringar i aktier eller andra finansiella placeringar av pensionsmedel
har förekommit. Pensionsmedlen återlånas enligt landstingets fastställda
placeringspolicy för pensionsmedel.
Kassaflödesanalys
Mkr

2011

2 010

Kassaflöde från den löpande verksamheten

2 818

5 521

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-8196

-8 250

Kassaflöde efter investeringar

-5 378

-2 729

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Förändring av likvida medel

5165

1 650

-213

-1 079

Kassaflödesanalysen visar kassaflödet från den löpande verksamheten inklusive
förändring av rörelsekapitalet, kassaflöde från investeringsverksamheten samt
kassaflöde från finansieringsverksamheten. Summan av dessa komponenter
utgör förändringen av landstingets likvida medel.
Kassaflödet från den löpande verksamheten är positivt med 2 818 miljoner kronor, vilket är 2 703 miljoner kronor lägre än 2010. Årets resultat på 512 miljoner kronor är 794 miljoner kronor lägre än resultatet 2010. Det lägre kassaflödet från den löpande verksamheten förklaras främst av att förändringen av
rörelsekapitalet bidrar med -1525 miljoner kronor till kassaflödet 2011, att
jämföra med 579 miljoner kronor 2010. Skillnaden mellan åren i förändring av
rörelsekapitalet uppgår till 2 104 miljoner kronor.
Nettoförändringen av investeringsverksamheten är den komponent i kassaflödesanalysen som har störst negativ påverkan på kassaflödet och det beloppet
2011 uppgår till -8 196 miljoner kronor. Detta är 54 miljoner kronor mindre än
2010. Kassaflödet efter investeringar är negativt och uppgår till -5 378 miljoner
kronor, vilket är 2 649 miljoner kronor lägre jämfört med 2010.
Nettoförändringen av lånefinansieringen under året påverkar kassaflödet positivt med 5 165 miljoner kronor, att jämföra med 1 650 miljoner kronor 2010.
Det är främst en ökad långfristig upplåning som bidrar till att förändringen är
större än under 2010.
Sammantaget innebär ovanstående att kassaflödet blir negativt och därmed
minskade de likvida medlen med -213 miljoner kronor 2011, att jämföra med ett
negativt kassaflöde på -1079 miljoner 2010. Likvida medel uppgick till 1821
miljoner kronor (2 034 miljoner kronor) vid årets utgång.
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Pensionsskuld

Beräkningarna av landstingskoncernens pensionsskuld påverkas av olika regelverk för bolag och förvaltningar. Finansinspektionen som styr över landstingsbolagens pensionsberäkningar presenterade i november 2007 nya föreskrifter
om försäkringstekniska grunder, FFFS 2007:24.
Föreskrifterna innehåller de så kallade tryggandegrunderna som ska användas
för att beräkna kapitalvärden vid tryggande av pensionsutfästelser utanför livförsäkringsbolag och tjänstepensionskassor. Tryggandegrunderna används som
underlag när en arbetsgivare ska beräkna kapitalvärdet av en arbetstagares
intjänade pension vid en särskild tidpunkt. Föreskrifterna har också aktuella
livslängdsantaganden som baseras på den anställdes födelseår.
Ränteantagandet som används vid beräkningen är ett medeltal av nollkupongsräntor beräknade varje månad för långa statsobligationer under ett år. För
utfästelser som innebär rätt till värdesäkring grundas ränteberäkningen på en
realränteobligation. Räntor från oktober till och med september används för att
beräkna räntan. I oktober varje år meddelar Finansinspektionen den nya räntan
som gäller för nästkommande år. Finansinspektionens föreskrifter ger även
möjlighet att räkna ut pensionsskulden med de försäkringstekniska antaganden
som försäkringsbolagen använder. Denna värdering ger en högre skuld, men
den fluktuerar inte lika mycket över tiden.
Enligt de riktlinjer som utarbetats av SKL, RIPS 07, som tillämpas när pensionsskulden för landstingets förvaltningar beräknas, ska livslängdsantaganden
enligt tryggandegrunderna användas. Kommuner och landsting tillämpar dock
en egen modell för att bestämma kalkylräntan. Modellen innebär att räntan är
kopplad till marknadsräntan via en indikator. Indikatorn är ett 5 års genomsnitt
av den tioåriga statsobligationsräntan. När indikatorn håller sig inom ett
toleransintervall på
procentenhet kring den nominella räntan ska räntan
vara oförändrad. Först när indikatorn går utanför det aktuella intervallet blir
det aktuellt att ändra diskonteringsräntan. Femårsintervallet är satt för att
indikatorn ska vara så trögrörlig som möjligt. Motivet är att undvika kortsiktiga
eller oförutsedda ränterörelser då pensionsskulden till stor del är långsiktig.
Den senaste tidens turbulens på de finansiella marknaderna och i världsekonomin har lett till att den långa räntan är den lägsta som uppmätts i Sverige.
Situationen har lett till att indikatorn i augusti 2011 bröt den nedre gränsen i
intervallet. Det innebär att SKL beslutade att sänka diskonteringsräntan med
0,75 procentenheter. För Stockholms läns landsting innebär sänkningen en
ökad pensionskostnad för 2011 med 1 027 miljoner kronor och att ansvarsförbindelsen ökar med 1 842 miljoner kronor.
En av grundprinciperna inom koncernredovisning är att tillämpa enhetliga
redovisningsprinciper. Genom att Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, i
sina rekommendationer främst tar sikte på kommuner och landsting med få
rörelsedrivande dotterbolag skulle en strikt tillämpning av RKR 17 ge en felaktig
bild av landstingskoncernens räkenskaper. I syfte att ge en rättvisande bild av
koncernens resultat och ställning har pensionsskulden därför korrigerats för
bolagens beräkningar av pensionsskulden.
Landstingets bolag tillämpar Finansinspektionens huvudregel vid skuldberäkning. Huvudregeln ger en lägre pensionsskuld än den så kallade alternativregeln. Under hösten har även räntan enligt alternativregeln sänkts med 0,75
procentenheter, vilket innebär att skillnaden mellan alternativregeln och
huvudregeln har ökat med 440 miljoner kronor och uppgår i 2011 års bokslut
till 1 055 miljoner kronor inklusive löneskatt. Alternativregelns skuldberäkning
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bedöms avspegla den reella skuld som skulle föreligga om verksamhet såldes
eller fördes över till landstinget. Därför har pensionsskulden för landstingskoncernen justerats med angivet belopp.
Sammanfattningsvis påverkades pensionsskulden utöver den normala uppräkningen på följande sätt:
Avsättning/upplösning i 2011 års bokslut för pensioner utöver RKR:s rekommendation.
Avsättning/upplösning i 2011 års bokslut för pensioner utöver RKR:s rekommendation
Avsatt
2010-12-31 lanspråktaget Återfört
Mkr
under året

2011-12-31

Mellanskillnad huvud- och alternativregeln

629

-14

700

-

-

440

Avsättning framtida pension

-14

-

440

1 329

Totalt

1 055
700

-

1 755

Investeringar

Landstingsfullmäktige fastställde i beslutet om 2011 års budget landstingskoncernens investeringsbudget och angav utgiftsnivåer för landstingets förvaltningar och bolag. Vid sammanträdet den 6 december 2011, LS 1110-1344, beslutade fullmäktige att fastställa investeringsbudgeten för TN till 5 100 miljoner
kronor. Den reviderade investeringsbudgeten totalt för SLL uppgår till 10 731
miljoner kronor att jämföra med tidigare investeringsbudget på
11 641 miljoner kronor.
Fullmäktiges beslut avser totalkostnaden för specificerade objekt samt den sammanlagda utgiftsramen för budgetåret. Nivån för krav på specifikation är för
utrustningsobjekt 10 miljoner kronor, byggnadsobjekt 20 miljoner kronor,
fartyg och kajanläggningar 15 miljoner kronor och övriga trafikrelaterade objekt
25 miljoner kronor.
Nämnder och styrelser får inom enhetens totala utgifter besluta om tekniska
justeringar av investeringsplanen och besluta om ändringar i årets utgifter för
enskilda objekt med anledning av ändrade tidsplaner, som förseningar eller
tidigareläggningar. Utfall i förhållande till den fastställda budgeten för respektive förvaltning och bolag framgår av not 13.
I tabellen nedan redovisas hur investeringsverksamheten utvecklats under 2011
i förhållande till den fastställda investeringsbudgeten samt utfallet under femårsperioden. Totalt uppgick landstingskoncernens investeringar till 9 764 miljoner kronor varav reinvesteringar 3 780 miljoner kronor. Utfallet är lägre än
budget med 967 miljoner kronor. Större avvikelser framgår av tabellen nedan.
Mkr

Trafikinvesteringar
Fastigheter
Inventarier m m
NKS
Citybanan
Totala investeringar SLLkoncernen

Utfall

Budgetjlvvikelse

Utfall

Utfall

Utfall

Utfall

2011

2011 11/budget

2010

2009

2008

2007

4 730

3 909

3 564

3 125

1 199

1 104

1 152

798
649

4 499
1 627

5 100

-601

1 759

-132

672

731

801

1 353

209

74

82

-26

308

277

397

415

-967

8 260

6 230

5 988

5 069

819

1 027

-208

2 514

2 514

0

305

331

9 764

10 731
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Trafik

Trafikinvesteringarna uppgick under året till 4 499 miljoner kronor vilket är
601 miljoner kronor lägre än budget. Utfallet påverkades av planärenden och
beslutsprocesser hos externa aktörer, medfinansiering samt tillgängliga resurser på marknaden. I nedanstående tabell redovisas investeringsutfallet per
trafikslag.
Mkr

Utfall

Tunnelbana

1 455

2011
Pendeltåg

172

Lokalbana

1 307

Buss

1 251

Trafiks lagsgemensamt
Sjötrafik
Totala trafikinvesteringar

254
60
4 499

Den samlade upprustningen av tunnelbanans gröna linje Hagsätragrenen
genomfördes som planerat. Kontraktet tecknades för leverans under 2013-2014
av ett nytt signal- och trafikstyrningssystem på tunnelbanans röda linje.
Produktionen av 12 nya X60 fordon till Uppsalatrafiken fortsatte enligt plan
med planerad leverans under 2012.
På Tvärbanans Solnagren fortsatte spårunderbyggnadsarbeten inklusive
tunnlar och broar på hela sträckan i Stockholm samt i Sundbyberg och i Solna
fram till Solna centrum. Under sommaren och hösten 2011 lades spår från Alvik
fram till Ankdammsrondellen i Solna och alla hållplatser och teknikbyggnader
på denna sträcka är färdiga.
Projekteringen avseende anpassning av befintlig tvärbana mellan Sickla och
Alvik till Solnagrenen slutfördes under året, entreprenörer upphandlades och
vissa förberedande arbeten startades. Den provisoriska uppställningen av
bussar vid Hornsbergs bussdepå färdigställdes.
Reinvesteringarna genomfördes i V-båtarna: Vånö, Värmdö, Väddö samt
Viberö. Djurgårdsfärjorna Djurgården 9 och 10 genomgick omfattande
modernisering inklusive säkerhetshöjande åtgärder. I fartyget Västan, byggd
1900, påbörjades arbeten med renovering och livstidsförlängning.
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Fastigheter

Fastighetsinvesteringarna uppgick under året till i 627 miljoner kronor,
vilket var 132 miljoner kronor lägre än budgeterat men utfallet var 428
miljoner kronor högre än 2010. Det enskilt största pågående objektet är
byggnationen av ny rättspsykiatrisk anläggning i Flemingsberg. Av andra
större pågående objekt kan nämnas nytt parkeringshus vid Karolinska
Huddinge samt ny reservkraft vid Danderyds sjukhus. Utfall för de större
objekten redovisas nedan.
Mkr

Utfall
2011

Nybyggnad för Rättspsykiatri

310

Ny reservkraft, Danderyds sjukhus

146

Nytt parkeringshus, Karolinska Huddinge

120

Många objekt har under årets drabbats av förseningar eller skjutits på framtiden, vilket avspeglas i det lägre utfallet. Ett flertal objekt som berör investeringar i kraftförsörjning har drabbats av fördyringar.
Inventarier och övriga investeringar

Investeringar inom utrustning, inventarier och IT uppgick under året till 819
miljoner kronor vilket var 208 miljoner kronor lägre än budgeterat men 147
miljoner kronor högre än 2010. Inom hälso- och sjukvården blev utfallet för
investeringar sammantaget 103 miljoner kronor lägre än planerat till följd av
förskjutningar i investeringsplanerna. LSF:s investeringar, främst inom IT, blev
108 miljoner kronor lägre än planerat.
Karolinska har betalat för ett flertal objekt som hänförs till 2010 års investeringsplan, bland annat för angiografi- och stereotaxiutrustning. På SÖS har
kardiologiskt övervakningssystem, som var beslutat i 2010 års budget,
installerats. Av beslutade investeringar för 2011 pågick investeringar i
läkemedelsautomater samt inredning och utrustning till anestesi och
intensiwård vid Karolinska. På SÖS pågick investeringar i en ny hybridsal.
NKS

NKS har under året investerat 2 514 miljoner kronor, vilket främst avser investeringar utförda av projektbolaget för uppförande av det nya universitetssjukhuset. Investeringar i egen regi motsvarade 74 miljoner kronor, vilket
främst avser utgifterna för projektering och byggnation samt Informations- och
kommunikationsteknik, IKT. NKS samlade investeringsvolym under året var 1
161 miljoner kronor högre än 2010. Jämfört med 2011 års budget avviker NKS
marginellt med 1 miljon kronor.
I den upparbetade utgiften ingår 6 procents påslag på investeringsvärdet
löpande för att erhålla en korrekt värdering av det nya universitetssjukhuset.
Detta påslag var inte budgeterat för 2011 då tillämpningen genomfördes efter
det att budgeten fastställdes och har genererat 138 miljoner kronor högre
utgifter 2011 än vad som ursprungligen var planerat.
Citybanan

Arbetet med Citybanan fortsatte under 2011 med sprängningsarbeten och
produktionen av de underjordiska tågtunnlarna. Arbetena påverkade resenärerna och innebar tillfälliga avstängningar av tunnelbanetrafiken vid
T-Centralen samt vid Mariatorget. För att möjliggöra intensivt produktionsarbete stängdes tunnelbanetrafiken mellan Rådhuset och Kungsträdgården
under fyra månader. Investeringen uppgick under 2011 till 305 miljoner
kronor.
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Investeringsstrategi

Årets investeringsvolym på 9,8 miljarder kronor är den högsta någonsin och
bedöms vara fortsatt hög åren framöver. Det är en mycket stor utmaning för
landstingets ekonomi därför krävs en samlad strategi för landstingets investeringar. Landstingsfullmäktige beslöt 14-15 juni 2011 om investeringsstrategi för
Stockholms läns landsting, LS 1101-0096. Strategin beskriver på ett övergripande sätt principer för hantering och prioritering av landstingets
investeringar. För att uppnå ett optimalt arbete med investeringsstrategin
bygger den på ett införande i tre etapper:
•

etapp 1: investeringsprocessen omstruktureras för att underlätta för landstingets politiska ledning att prioritera mellan olika investeringsobjekt

•

etapp 2: omfattar införandet av prioriteringsmodellen som anger hur
investeringar ska beskrivas och beräknas, hur såväl interna som externa
effekter ska belysas så att jämförelser mellan olika objekt kan göras samt hur
prioriteringen utifrån tillgängligt investeringsutrymme kan ske

•

etapp 3: beskriver dialogfasen som syftar till att bedöma om föreslagna
investeringar ligger i linje med de huvudmål som landstingets politiska
ledning har fastställt.
Det egna kapitalets utveckling
Eget kapital

Mkr
4 000 T
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
-500
-1 000

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Eget kapital utgör skillnaden mellan tillgångar och skulder. Det bokförda egna
kapitalet i landstinget ökade under 2011 med 512 miljoner kronor från 3 434
miljoner kronor vid ingången av året till 3 944 miljoner kronor på balansdagen.
Pensioner intjänade år 1998 eller senare redovisas som skuld i balansräkningen.
Pensionsförpliktelser intjänade före 1998 redovisas däremot, i enlighet med
gällande lagstiftning och regelverk, som ansvarsförbindelse. Dessa pensionsförpliktelser uppgick vid årets slut till 24 389 miljoner kronor och om hänsyn
togs till dem skulle landstingskoncernen redovisa ett negativt eget kapital på 20
445 miljoner kronor.
Soliditeten är ett finansiellt mått på långsiktig betalningsförmåga och utgörs av
eget kapital i förhållande till balansomslutningen. Vid utgången av 2011 uppgick
den redovisade soliditeten till 5,7 procent vilket är en oförändrad nivå jämfört
med föregående år. Om de pensionsförpliktelser som redovisas som ansvarsför-
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bindelser räknas med, blir soliditeten istället -29,8 procent. Det egna kapitalet i
landstinget har inte samma rättsliga status som i ett aktiebolag och det är i
praktiken snarare beskattningsrätten i kombination med Stockholmsregionens
ekonomiska utveckling som främst avgör landstingets långsiktiga betalningsförmåga. Det är också beskattningsrätten i kombination med regional struktur
och tillväxt som, förutom balans i ekonomin, beaktas i den rating som Standard
& Poor's har gett landstinget.
Soliditetskravet för akutsjukhusen stipulerar en soliditet mellan 10 och 30 procent. De sjukhus som tillhör kategorin akutsjukhus ses i tabellen nedan. Alla
akutsjukhusen uppfyller soliditetskravet per 2011-12-31.
Soliditet
Tkr

Eget
kapital
2010-12-31
Karolinska
Universitetssjukhuset
Södersjukhuset AB
Danderyds Sjukhus AB
Södertälje Sjukhus AB
S:t Eriks Ögonsjukhus AB

1 028 037
340 310
217 258
146 876
49 408

Sanktionsregler

LF beslut
årsredov
2010
Res över
res krav

Aktieäg.
tillskott

-55 893
2 961

Årets
resultat
58 254
2 639
-23 652
2 637
•426

Koncernbidrag
2011
erhållna (+) Eget kapital
lämnade (-) 2011-12-31

-5 600
3 000
-3 000

1 030
340
196
146
48

398
310
606
513
982

Balansomslutning
2011-12-31
4 448 000
1 635 000
1 186 000
367 607
211 210

Utdelning
2012

-36 100

De av landstingsfullmäktige beslutade sanktionsreglerna, LS 0901-0012, ska
tillämpas om förlusten för ett akutsjukhus överstiger 50 procent av det egna
kapitalet. Avstämning av eget kapital i förhållande till sanktionsregeln ska göras
i delårsrapport och årsbokslut. Om det egna kapitalet är mer än till 50 procent
förbrukat vid två på varandra följande delårsrapport och årsbokslut inträder
således sanktionsregeln och landstingsfullmäktige ska pröva frågan om att utse
ny styrelse inklusive styrelseordförande. Med eget kapital avses såväl bundet
som fritt eget kapital. Vid avstämning av det egna kapitalet ska justering göras
för semesterskuld. Samtliga akutsjukhus uppfyller de ekonomiska kraven och
sanktionsregeln inträder inte.

Soliditet
utfall
23%
21%
17%
30%
23%
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Koncerngemensamt
Koncernfinansiering
Mkr
Intäkter
Kostnader
Resultat

Utfall

Utfall

Budget

2011

2010

2011

64 059

61 051

63 756

-64 677

-60 412

-63 4 76

-618

639

280

Koncernfinansiering, KcFi, är en central redovisningsenhet där poster av koncemövergripande karaktär såsom skatteintäkter och utbetalning av landstingsbidrag redovisas. Enheten har inga anställda och bedriver ingen egen verksamhet.
Årets resultat var -618 miljoner kronor, vilket är 898 miljoner kronor lägre än
budget. Detta underskott berodde främst på ökade pensionskostnader, 1 027
miljoner kronor i enlighet med beslutet av SKL om förändrad RIPS-ränta. Dessutom ökade pensionskostnader för bolagen med 440 miljoner kronor med
anledning av förändrad ränta enligt alternativregeln. Dessa kostnadsökningar
uppvägs delvis av att skatteintäkterna var bättre än budget.
Verksamhetens intäkter var lägre än budgeterat. Intäkterna för statsbidrag var
87 miljoner kronor lägre än budget vilket framförallt förklaras av att SLL endast
delvis kvalificerade sig till att få ta del av den så kallade Kömiljarden vilket
medförde intäkter om 67 miljoner kronor jämfört med budgeterade 200 miljoner kronor. Resterande budgetavvikelse förklaras av lägre personalomkostnadsintäkter, PO-intäkter.
Personalkostnaderna påverkades av högre pensionskostnader med 440 miljoner kronor i samband med förändrad ränta. Personalkostnaderna påverkades
även av lägre kostnader för avtalsförsäkringar med 60 miljoner kronor. Sociala
avgifter var lägre än budget vilket motsvaras av de lägre PO-intäkterna.
Finansnettot visar en negativ avvikelse mot budget med 992 miljoner kronor
framförallt beroende på högre pensionskostnader, som avser förändrad RIPSränta som redovisas som en finansiell kostnad.
Årets samlade skatteintäkter översteg budget med 566 miljoner kronor. I de
samlade skatteintäkterna ingår hälften av det tillfälliga konjunkturstödet på 842
miljoner kronor som under 2010 periodiserades till 2011, LS 1010-0809.
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Landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsens förvaltning
Mkr
Intäkter

Budget

Utfall

Utfall

2011

2010

2011

3 151

3 256

3 103

- varav landstingsbidrag

2 402

2 425

Kostnader

-3 131

-3 273

20

-17

0

813

959

842

Resultat
Antal helårsarbeten

2 403
-3103

Landstingsstyrelsens förvaltnings, LSF, uppdrag är att genomföra de mål som
anges i den politiska plattformen och i den budget som beslutas av landstingsfullmäktige varje år. I uppdraget ingår också att ta fram beslutsunderlag till den
politiska organisationen samt att ge service till den politiska ledningen. Vidare
ska förvaltningen ge stöd till landstingsstyrelsen i dess uppgift att leda, styra och
samordna landstingets verksamhet. Förvaltningen planerar, utreder och driver
olika ärenden och projekt samt ansvarar för det övergripande finansiella arbetet
inom Stockholms läns landsting.
LSF:s verksamhet omfattar administrationen av den centrala politiska organisationen inklusive landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen med utskott.
Därutöver ingår Stockholms läns landstings medel för forskning, utveckling och
utbildning. Inom LSF finns koncemövergripande funktioner för ekonomi och
finans, juridik och upphandling, personal, tillväxt, miljö och regionplanering
samt IT samlade. Förvaltningen ansvarar även för frågor om koncernens
utveckling och styrning.
Resultatet för 2011 uppgår till 20 miljoner kronor, en avvikelse mot budget med
20 miljoner kronor. Det positiva resultatet förklaras främst av lägre
konsultkostnader, senarelagda projekt samt lägre personalkostnader, då
vakanta tjänster inte har tillsatts. Av landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda
utgifter har bara drygt hälften förbrukats. Samtidigt har IT-kostnaderna blivit
högre än beräknat.
I 2010 års budget tilldelades LSF tre uppdrag. Uppdraget kring organisationen
av läkemedelskommittéverksamheten rapporterades i årsbokslutet för 2010.
Uppdraget som syftade till att tydliggöra arbetet kring vårdens kommande
investeringsbehov och dess effekter som gavs i budget 2010 har fortsatt under
2011 då en Framtidsplan för hälso- och sjukvård, LS 1104-0574, tagits fram
genom ett samarbete mellan Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF, LSF och
Locum AB, Locum. Framtidsplan för hälso- och sjukvård beslutades i samband
med landstingsfullmäktiges beslut om budget 2012.1 arbetet har frågorna kring
kapacitet och effektivitet inom hälso- och sjukvården analyserats och beaktats
bland annat till följd av ett mindre vårdutbud på NKS och en högre befolkningsutveckling i länet. I ärendet har även en samlad bedömning och prioritering
gjorts av fastighetsinvesteringar på akutsjukhusen och närsjukhusen.
I beslutet om Framtidsplan för hälso- och sjukvården gavs landstingsstyrelsen i
uppdrag att utarbeta en tioårig investeringsplan samt göra omarbetningar av de
inkomna programarbetena. Därutöver ska en övergripande ekonomisk kalkyl
utarbetas för de åtgärder som redovisats i framtidsplanen och omställningskostnader, samt kostnader för genomförandet av NKS. Under året har
landstingsdirektören inrättat ett Programkontor med uppgift att arbeta med
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bland annat dessa frågor. Uppdragen kommer att avrapporteras i samband med
landstingsfullmäktiges beslut om budget för 2013.
I 2011 års budget tilldelades LSF tre uppdrag:
Arbetet med uppdraget kring förslag på ny investeringsprocess var intensivt
under året och resulterade i en ny Investeringsstrategi, LS 1101-0096, som
beslutades av landstingsfullmäktige i budget 2012. Vidare togs ett ärende om
genomförande av Investeringsstrategi, LS 1109-1260, fram med beslut i december av landstingsfullmäktige. Arbetet med att ta fram förslag på ny ansvars- och
beslutsordning för investeringar samt beräkning av framtida investeringsutrymme pågick under året och fortlöper under 2012.
Uppdragen, avseende översyn av landstingets finansiella mål och soliditeten i
landstingets samtliga verksamheter samt uppdraget från budget 2010 att
genomföra en översyn av resultatkraven för landstingets verksamheter, kommer
att samordnas och arbetet intensifieras för att möjliggöra återrapportering
under 2012.
Inför 2012 kommer LSF att fortsätta processen med att förnya, förbättra och
utveckla verksamheten. Ett led i detta är arbetet kring Framtidens LSF där
syftet är att förbättra ett antal huvudflöden för att effektivisera förvaltningen
och ytterligare förbättra LSF:s uppdrag att leda, styra och samordna landstingets verksamhet.
I samband med fullmäktiges beslut vid sammanträdet den 11 maj 2010 om
Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS, 2010, LS 1003-0221,
uppdrogs åt regionplanenämnden att löpande följa upp den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen. Vid Tillväxt- och regionplaneringsutskottets sammanträde den 13 oktober 2011 behandlades 2011 års uppföljning av
RUFS 2010.
I uppföljningen konstateras att utgångsläget för regionen i ett europeiskt perspektiv är relativt gott samt att utvecklingen i regionen i flera avseenden går i
rätt riktning. Regionen har klarat finanskrisen 2008 bra, näringslivet utvecklas
mot mer kunskapsintensiva verksamheter och arbetskraften är högutbildad.
Tryggheten och tilliten har ökat och människor i behov av försörjningsstöd har
inte ökat i någon större utsträckning. Färdigställandet av bostäder har dock inte
svarat mot befolkningstillväxten. Vidare anges att det pågår en stor mängd
aktiviteter och satsningar för att förverkliga strategierna Utveckla idéer och
förnyelseförmåga

samt Vidareutveckla en flerkärnig och tät region.

Stockholms läns landsting

RAPPORT
2012-02-28

43 (128)
LS 1 1 1 0 - 1 4 0 4

Nya Karolinska Solna
Mkr
Intäkter
varav SLL internt
Kostnader
Resultat
Antal helårsarbeten

Utfall

Utfall

Budget

2011

2010

2011

76

94

76

76

94

76

-109

-220

-75

-33

-126

1

29

31

30

Nya Karolinska Solna-förvaltningens, NKS, uppdrag är att planera och säkerställa uppförandet av ett nytt universitetssjukhus i Solna som ska stå färdigt att
ta emot de första patienterna i december 2016.
SLL ingick under 2010 avtal med projektbolaget Swedish Hospital Partners AB,
ägt till hälften av Skånska och till hälften av Innisfree, som kommer att uppföra,
finansiera, underhålla och driva fastigheterna för NKS Universitetssjukhus
under åren 2011-2040. Anläggningen kommer att färdigställas och tas i drift i
sex faser; den första fasen, som är klar i december 2012, är parkeringshus och
den sista fasen, som är klar i oktober 2017, är den andra delen av två av
sjukhusbyggnaden.
Närmare om NKS:s investeringar under året återfinns under avsnittet Investeringar i denna årsredovisning.
NKS drev under året ett flertal projekt för att säkerställa att sjukhuset kan tas i
drift enligt den fastslagna planen. En process pågick i syfte att i detalj utforma
det nya sjukhuset vad gäller lokalutformning, funktionskrav, samband mellan
olika lokaler, val av logistiklösningar samt materialval. En förstudie för upphandling av informations- och kommunikationsteknik samt medicinteknisk
utrustning till Bild och Funktion är genomförd. NKS-förvaltningen har under
året varit föremål för omorganisation till följd av en översyn av förvaltningens
uppdrag.
NKS redovisade ett negativt resultat för 2011 på 33 miljoner kronor, men 90
miljoner kronor högre än 2010. Anledningen är den engångspost för underhållskostnader som togs i samband med 2010 års bokslut, till följd av en ändrad
tillämpning av redovisningsprinciper. Det som främst bidrog till årets negativa
resultat jämfört med budget var kostnader för evakuerade verksamheter 35
miljoner kronor samt kostnader för förberedande arbeten 15 miljoner kronor.
De negativa avvikelseposterna vägs upp av kostnader som understiger budget,
bland annat kostnader för verksamhetens innehåll samt lägre kostnader för
konsulter. Antalet helårsarbeten var 29, vilket var något under budgeterade 30
helårsarbeten till följd av omorganisationen.
Landstingsfullmäktige beslutade i samband med 2012 års budget att ändra på
ansvarsförhållandena för NKS. Beslutet innebär att Karolinska från och med
2012 kommer att ansvara för att planera och implementera verksamheten i det
nya universitetssjukhuset. Landstingsstyrelsens ansvar kvarstår för byggnationen av NKS. Det inkluderar nödvändiga upphandlingar som krävs för färdigställandet av byggnaden, anskaffande av teknisk utrustning och inventarier.
Förvaltningen kommer med anledning av beslutet att upphöra och överföras till
LSF.
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FoUU

Landstingets forskning och utveckling, utbildningssatsningar, hädanefter
FoUU, finansieras dels genom det statliga ALF-anslaget, dels genom landstingets riktade satsningar. År 2011 uppgick den totala FoUU-budgeten till
knappt 1 miljard kronor, varav 269,5 miljoner kronor är av landstingsfullmäktiges avsatta medel för FoUU år 2011 och resterande summa 566,5 är så kallade
ALF-medel. Inom FoUU-budgeten ryms även riktade forskningsbidrag,
exempelvis utgår ett riktat bidrag till Centrum för oral hälsa, odontologi och
Centrum för Biovetenskaper som uppgår till cirka 90 miljoner kronor.
Landstingsfullmäktige antog i mars 2011 landstingets FoUU-strategi. Arbetet
med att omvandla och genomföra strategin i berörda verksamheter, inleddes
med att förstärka samverkan i tjänstemannaorganisationen inom LSF och HSF.
Nya satsningar inom forskning och utveckling gjordes inom exempelvis
regenerativ medicin och odontologi. Dessutom undertecknades det mest
långtgående avtalet med Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, 2011 efter det
regionala ALF-avtalet med Karolinska Institutet.
I framtidsplanen och i framtidens hälso- och sjukvård planeras stora strukturomvandlingar av hälso- och sjukvården. I samband med detta inleddes ett
arbete för att se över och påbörja ett anpassningsarbete för forskning och utbildning. Denna utveckling kommer att ha stor inverkan på såväl forsknings- som
utbildningsfrågor och förvaltningen bedömer att det är av stor vikt att påverka
arbetet i syfte att synliggöra och förbättra förutsättningar för FoUU i hälso- och
sjukvården.
Den forskning och utveckling som bedrivs har betydelse för utvecklingen av
hälso- och sjukvården i hela landet. Landstinget har även långtgående åtaganden i utbildning av vårdpersonal i samtliga kategorier och utbildningsnivå,
grund-, vidare- och specialistutbildning. Detta omfattar bland annat tillhandahållandet av verksamhetsförlagd utbildning och handledning i hälso- och
sjukvården.
Landstingets verksamheter har cirka 75 - 80 000 studentveckor per år och ett
mycket nära samarbete med de fyra högskolorna Ersta-, Sköndals-, Röda
Korsets- och Sophiahemmets Högskola samt med Stockholms universitet.
Vidare har landstinget också gjort satsningar på gymnasieområdet inom
konceptet vård- och omsorgscollege, för att ge en kunskapsbas inom det
kommande yrket men också en god grund för fortsatta högskolestudier.
Inom ramen för FoUU genomfördes under 2011 även en särskild vidareutbildning i patientsäkerhet tillsammans med KTH. Denna kommer att fortsätta
under nästa år. Slutligen kunde landstinget inom ramen för FoUU-budgeten
inrätta fyra särskilda så kallade akademiska vårdcentraler, vars syfte är att
stärka patientnära forskning, utbildning och utveckling genom att höja vårdens
kvalitet inom primärvården.
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Resultat per verksamhet
Vård
Hälso- och s j u k v å r d s n ä m n d e n
[Mkr

Utfall

Utfall

Förändr.;

Budget

2011

2010

11-10%

2011

Verksamhetens intäkter
Landstingsbidrag
Övriga intäkter
Summa verksamhetens intäkter

I
44 324

42 741^

1 722

1 583

•

'3,7
88

44 324
1574

46 046

44 324!

3,9

45 898

-223

Verksamhetens kostnader
Personalkostnader
Köpt hälso-och sjukvård
Övriga kostnader

47 7

-350

-39 174

-329

-35 835

9 3j

-39 290

-6 129

-7 966

-23,1 j

-6 240

Summa verksamhetens
kostnader

r
-45 632

-44 024j

3,7

-45 879

Avskrivningar

-8

-6

-

-4

Finansnetto

91

20

-

Resultat

497

3

Antal helårsarbeten

486;

333:

1

4
1,5

0
1

4

495

Hälso- och sjukvårdsnämnden, HSN, ska inom ramen för en budget på cirka 46
miljarder kronor, ansvara för att det finns ett utbud av hälso- och sjukvård som
svarar mot befolkningens behov. HSN ska vidare upphandla och träffa avtal
med sjukvårdsproducenter, ansvara för patientval och andra ersättningssystem
samt godkänna de vårdgivare som patienterna kan välja.
HSN ansvarar för finansiering av länets hälso- och sjukvård via cirka 2 300
avtal. Dessa har tillkommit via direktavtal med landstingsdriven produktion,
upphandling, eller vårdval samt finansiering av privata läkare och sjukgymnaster som har etablering via den nationella taxan.
Årsredovisningen för 2011 visar på fortsatt goda resultat för vården och ökat
förtroende hos befolkningen. Detta samtidigt som det ekonomiska resultatet
visar på ett visst överskott, vilket innebär att kostnadsökningstakten i hälso- och
sjukvården i Stockholms läns landsting ligger på en fortsatt låg nivå.
Vårdkonsumtionen ökade inom de flesta verksamhetsområden jämfört med
2010 inom såväl öppen- som slutenvård. Jämfört med 2010 ökade det totala
antalet läkarbesök i öppenvården med 2,8 procent. Antalet vårdtillfällen inom
sluten vård ökade med 2,1 procent jämfört med 2010.
En genomsnittlig dag 2011 besökte cirka 53 000 personer Vårdguiden på nätet
och cirka 4 000 personer talade med sjukvårdsrådgivningen per telefon. Husläkarmottagningarna tog emot cirka 13 600 patienter per dag. Cirka 450
ambulanstransporter utfördes per dag och i genomsnitt var cirka 3 300 patienter inlagda på sjukhus.
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Att förbättra tillgängligheten inom hälso- och sjukvården är ett ständigt
pågående arbete. Vårdval med fler vårdgivare samt förlängda och mer
behovsanpassade öppettider har förbättrat tillgängligheten. Ansvaret för
tillgänglighet och att upprätthålla vårdgarantin åligger vårdgivarna i enlighet
med ordinarie avtal och uppdrag.
Under 2011 har därutöver gjorts särskilda satsningar och tilläggsbeställningar
för att förbättra tillgängligheten och upprätthålla vårdgarantin. Kostnader har
utfallit med cirka 398 miljoner kronor fördelade på 133 miljoner kronor på
akutsjukhusen och geriatrik, 148 miljoner kronor på privata vårdgivare inom
somatisk specialistvård och 116 miljoner kronor för individuella vårdärenden
och vårdgarantiåtgärder. Utvecklingen under 2011 har visat på allt bättre
tillgänglighet och Stockholms läns landsting har fått del av Kömiljarden för
nybesök under nio av årets tolv månader men ingen gång för behandling.
Patienterna ska ha rätt att välja vårdgivare. Detta är en förutsättning för att få
en mer effektiv vård som motsvarar patienternas krav. Genom att patienterna
får välja den vårdgivare som de själva känner förtroende för, och inte minst
välja bort den som de inte har förtroende för, sker en positiv utveckling av
kvaliteten i hälso- och sjukvården. Därför ska mångfalden av vårdgivare öka och
vårdval ska stegvis införas inom fler områden i hälso- och sjukvården.
Arbetet med att införa vårdval med fri etablering har under 2011 skett enligt
planering. HSN har fattat beslut om följande sex nya vårdvalsområden som
startats under hösten 2011 och vid årsskiftet: Ögonsjukvård, Primär hörselrehabilitering, Hudsjukvård, Öron- näsa- och halssjukvård, Tandreglering för
barn och ungdomar samt Gynekologi i öppenvård.
Utvecklingen av uppföljning av hälso- och sjukvården fortsätter. En handlingsplan, Handlingsplan för systematisk uppföljning och granskning av vård-

givare, har tagits fram i bred samverkan mellan Stockholms läns landsting och
aktörerna för de stora offentliga och privata vårdorganisationerna.
Uppföljningen har stärkts och redovisats löpande för sjukvårdsstyrelserna och
HSN. Ett antal revisioner har utförts och görs alltid vid misstänkta eller konstaterade avvikelser eller oegentligheter. Ett stort antal olika uppföljningsaktiviteter på olika nivåer lyfts fram i Handlingsplanför systematisk uppföljning
och granskning av vårdgivare. Ett annat exempel, utöver en rad uppföljningar,
är arbetet med att utveckla rapporter och publicera dessa på den så kallade
uppföljningsportalen.
Folkhälsan har förbättrats kontinuerligt i Stockholms län, även för utsatta
grupper. Samtidigt kvarstår sociala skillnader i livsvillkor, levnadsvanor och
hälsa mellan olika grupper.
Som ett led i att stärka hälso- och sjukvårdens hälsofrämjande insatser i socialt
och ekonomiskt utsatta områden upprättades särskilda avtal med några husläkarmottagningar 2008. Husläkarmottagningarna har bland annat arbetat
med hälsosamtal och i viss utsträckning med utbildningsinsatser som till
exempel hälsoskola och gruppaktiviteter för rökande småbarnsföräldrar.
Arbetet med Hälsofrämjande hälso- och sjukvård, HFS, har fortsatt. Representanter från akutsjukhusen, primärvården och SLSO har träffats regelbundet.
En viktig del i arbetet har varit att stödja och följa upp akutsjukhusens arbete
med att genomföra de handlingsplaner som utvecklades under 2010.
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Fortsatt utveckling görs inom det så kallade Riskbruksprojektet. Syftet är att ge
stöd till alkoholförebyggande arbete i primärvården. Stöd för individuell beteendeförändring ges per telefon via Sluta-Röka-Linjen och Alkohollinjen.
Linjerna har under året tagit emot cirka lo ooo samtal varav uppskattningsvis
hälften från personer boende i Stockholms län.
Uppdraget att uppmuntra vårdgivare att förskriva Fysisk aktivitet på recept,
FaR, i Stockholms läns landsting och att införa Handlingsprogram övervikt
och fetma 2010-2013 fortgår. Erbjudande om utbildningar och information
kring FaR och handlingsprogrammet har skickats ut till husläkarmottagningar
och till vårdgivare inom den psykiatriska vården.
Landstingsfullmäktige fastställde i juni 2011 Framtidsplan för hälso- och
sjukvården. I och med detta togs beslut om inriktningen på den framtida hälsooch sjukvården i Stockholms läns landsting.
För att ta fasta på en hälso- och sjukvårdsstruktur som finns närmare patienterna och som bättre möter behoven, görs ett antal satsningar i enlighet med
besluten i Framtidsplan för hälso- och sjukvården. En planering har inletts
inför förstärkningar av hälso- och sjukvårdsstrukturen utanför sjukhusen. Det
handlar om renodling av vård vid akut- och universitetssjukhus, etablering av
specialistcentrum utanför akutsjukhusen och utvecklande av e-tjänster och
eHälsa. Detta arbete samordnas med planering inför genomförande av nödvändiga investeringar i byggnader och lokaler för hälso- och sjukvård.
Analys av förutsättningar och nödvändiga satsningar inom forskning,
utveckling och utbildning i Stockholms läns landsting har inletts, med
utgångspunkt att detta ska kunna bedrivas både i den privata och offentliga
produktionen. Insatser kommer att ske inom personal- och kompetensförsörjning för att utveckla och stärka kompetenser i den landstingsfinansierade
verksamheten.
Parallellt och samordnat med nämnda satsningar görs en samlad bedömning av
ekonomiska konsekvenser av genomförandet av Framtidsplan för hälso- och
sjukvården. En kritisk faktor för realisering av Framtidsplan för hälso- och
sjukvården är att kunna hantera det förväntade framtida ekonomiska gapet
mellan intäkter och kostnader för upprätthållande av en ekonomi i balans.
Inom somatisk specialistvård redovisas förbättrade resultat för flertalet av de
kvalitetsindikatorer som ingår i avtalen med akutsjukhusen. Patientsäkerhetsarbetet har förbättrats genom införandet av strukturerad journalgranskning och
andelen patienter som fått vård inom vårdgarantins gränser har ökat, men ännu
uppfylls inte vårdgarantins alla delar. Under 2011 genomfördes nio revisioner,
som omfattade cirka 70 vårdenheter, för att säkerställa medicinsk kvalitet och
vårdgivarnas följsamhet till regler och riktlinjer enligt avtal.
Nya flerårsavtal med akutsjukhusen, som avser perioden 2012 till och med 2015
utvecklades, förhandlades och godkändes av HSN under 2011. Fyra områden
med vårdval inom öppna specialistvården utvecklades och godkändes av HSN.
Vårdval ögon startade den 1 oktober 2011 och vårdval inom den öppna gynekologin, hudsjukvården och Öron- Näsa- Halssjukvården startar den 1 januari
2012. Såväl flerårsavtalen som avtal inom vårdval innehåller skärpta krav på
ökad kvalitet, patientsäkerhet och uppfyllande av vårdgarantin.
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Tillgängligheten inom husläkarverksamheten, fotsjukvården och logopedverksamheten mätt i antal besök har fortsatt förbättrats under 2011. Telefontillgängligheten hos husläkarna ökade och den genomsnittliga andelen samtal som
besvaras inom godkänd tid uppgår nu till 90 procent. Husläkarverksamheten
uppvisar också i några avseenden förbättrade resultat inom de områden som
belyser kvalitet och säkerhet i verksamheten. Inrapporteringen till nationella
diabetesregistret har ökat kraftigt, likaså ses en ökning av följsamheten till
Kloka Listan och i andelen vårdplaner som justeras efter utskrivning från
slutenvården.
Tillgängligheten till den psykiatriska vården har förbättrats och kvaliteten och
samordningen med andra vårdgrenar fortsätter att utvecklas. Exempelvis har
samverkan med Centrum för Psykiatriforskning och Psykiatrirådet om kunskaperna vid behandling vid psykisk ohälsa och sjukdom utvecklats. Även de samverkansformer som nu arbetas fram mellan Stockholm Stad, Kommunförbundet Stockholms län, KSL, kriminalvården samt primärvården, vuxenpsykiatrin
och beroendevården syftar till att göra vården mer säker och effektiv.
HSN redovisar ett resultat på 497 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka en
procent av omsättningen. Resultatet är 183 miljoner kronor högre än 2010 och
483 miljoner kronor högre än budget. 2011 års resultat innebär att det övergripande målet om ekonomi i balans uppnås. De största avvikelserna mot
budget är:
• kostnader inom läkemedelsförmånen redovisar ett överskott på 138 miljoner
kronor
• vårdval förlossning redovisar ett överskott på 65 miljoner kronor som en
följd av att antalet förlossningar minskat med 3,2 procent
• privata specialister och sjukgymnaster på nationella taxan inom somatisk
specialistvård, primärvård och psykiatri redovisar ett överskott på
sammantaget 81 miljoner kronor
• budgeterade outnyttjade reserver redovisar ett överskott på 95 miljoner
kronor
• finansnettot redovisar ett överskott på 92 miljoner kronor.
Budget för 2011 inklusive resultatkravet medgav en kostnadsökning med 4,4
procent jämfört med bokslut 2010. Bokslutet visar att kostnadsökningen blev
3,3 procent, vilket är en låg nivå i förhållande till tidigare år. Under perioden
2006 till 2009 var kostnadsökningen mellan 4,0 och 5,3 procent. Kostnadsökningen 2010 var 2,8 procent. Den låga kostnadsökningstakten kan förklaras
av främst tre orsaker:
• avtalen med vårdgivarna för 2011 innehöll generellt lägre uppräkningar av
ersättningarna än de flesta tidigare år
• läkemedelskostnaderna som under många år haft en högre kostnadsökning
än sjukvården i övrigt ökade med endast 1,7 procent 2011
• kostnaderna för privata specialister på nationella taxan och medicinsk
service har sjunkit på grund av minskat antal besök.
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TioHundranämnden
Mkr

Utfall

Budget

2011

2011

Verksamhetens intäkter
1 144

1 144

Kommunbidrag, Norrtälje Kommun

821

820

Övriga intäkter

221

Landstingsbidrag, SLL

Summa verksamhetens intäkter

2186

194
2158

Verksamhetens kostnader
Personalkostnader
Köpt hälso- och sjukvård och omsorg
Övriga kostnader
Summa verksamhetens kostnader
Resultat

-36

-38

-1 888

-1 858

-272

-262

-2196

-2 158

•10

Från och med den i januari 2006 är TioHundranämnden beställare av hälsooch sjukvård samt omsorg i Norrtälje. Huvudmännen Stockholms läns landsting
och Norrtälje kommun samverkar genom denna nämnd.
Till en början beslutades att projekttiden för hela det så kallade TioHundraprojektet skulle vara i fem år, det vill säga 2006-2010. Projektet har dock
förlängts till den 31 december 2012. Beslut om TioHundraprojektets framtid och
organisationen avseende hälso- och sjukvård och omsorg med mera i Norrtälje
efter utgången av 2012 kommer att fattas av huvudmännen i maj 2012.
Den positiva utvecklingen fortsätter och under 2011 konstaterades att allt fler av
Norrtälje kommuns invånare var nöjda med TioHundranämndens arbete.
TioHundrabarometern visade att 55 procent (53 procent) av de tillfrågade var
nöjda. Vårdbarometern visade att 93 procent (94 procent) anser att de har
tillgång till den sjukvård de behöver och 88 procent (61 procent) anser att de
har förtroende för sjukvården. Resultaten enligt Vårdbarometern är något
bättre för Norrtälje än för Stockholms län som helhet.
Vårdval för husläkarverksamheten startade den 1 januari 2011 och har lett till en
ökning av antalet läkarbesök samt förbättrad tillgänglighet. Andelen patienter
som fick komma på besök inom sju dagar hos allmänläkare ökade från 85
procent 2010 till 96 procent 2011.
I Norrtälje fortsätter antalet utförare inom vård och omsorg att öka. Inom kundvalet, hemtjänst, basal hemsjukvård och hemrehabilitering, utförs mer än 50
procent av insatserna av annan utförare än TioHundra. Motsvarande tal för
vårdvalet, husläkarverksamhet samt för särskilda boenden är 30 procent.
Stockholms läns landstings bidrag till TioHundranämnden uppgick till 1144
miljoner kronor för 2011. Detta är en ökning av bidraget med 42 miljoner kronor eller 3,8 procent jämfört med 2010.
TioHundranämndens redovisade resultat för 2011 uppgår till -10 miljoner kronor. Fördelningen av resultatet mellan Stockholms läns landsting och Norrtälje
kommun har i likhet med föregående år beräknats utifrån resultatet för respektive huvudmans ansvarsområde. Resultatet för landstingets ansvarsområde är i
balans 2011 medan resultatet för Norrtälje kommuns ansvarsområde är -10
miljoner kronor. Köp av specialistvård vid länets övriga akutsjukhus, än Norrtälje sjukhus, minskade med cirka 20 miljoner kronor jämfört med budget. Till
viss del förklaras detta av att andelen Norrtäljebor som vårdades vid Norrtälje
sjukhus ökade under 2011. Denna avvikelse som var positiv ur resultathänse-
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ende motverkades dock av att andra verksamheter inom landstingets ansvarsområde uppvisade negativa kostnadsavvikelser jämfört med budget, med motsvarande belopp. De största negativa avvikelserna var hänförliga till hemsjukvård samt läkemedel.
Producenter av v å r d
Stockholms l ä n s sjukvårdsområde
Mkr

Utfall

Utfair

Föränd»

Budget

2011

2010

11-10%

2011

Verksamhetens intäkter
Såld hälso- och sjukvård
-Såld hälso- och sjukvård, SLL

7 383

7 278

7 205

7139

Övriga intäkter

1 223

Summa verksamhetens intäkter

1 134
8 834

8 412

Verksamhetens kostnader
Personalkostnader
Övriga kostnader
Summa verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Finans netto
Resultat
Antal helårsarbeten

10 432

10 397

Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, ansvarar för produktion av landstingets egenägda primärvård, psykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, beroendevård,
geriatrik, handikapp- och habiliteringsverksamhet samt hjälpmedelsverksamhet. SLSO har i genomsnitt i 093 disponibla vårdplatser varav 784 inom psykiatri och 309 inom geriatrik. Antalet genomsnittliga vårdplatser är 10 fler än
under 2010 beroende på utökningar av vårdplatser inom såväl psykiatrin som
geriatriken. Antalet faktiska vårdplatser vid årsskiftet är något fler, 1110 som en
följd av utökning av vårdplatser inom geriatriken.
De övergripande målen för 2011 var att förbättra tillgängligheten och kvaliteten
i vården samt att ha en ekonomi i balans. Tillgängligheten ökade genom en
bättre telefontillgänglighet inom primärvården. Andelen telefonsamtal som
besvarades inom godkänd tid på vårdcentralerna var 92 procent 2011 jämfört
med 89 procent 2010. Telefontillgängligheten till vuxenpsykiatrin minskade
något, från 91 procent 2010 till 90 procent 2011. 87 procent av patienterna
erbjöds läkarbesök på vårdcentralerna inom fem dagar, vilket är 2 procentenheter högre än under 2010.
Antalet primärvårdsbesök var 0,1 procent eller 3 000 fler än under 2010. Jämfört med budget var avvikelsen -0,1 procent eller 5 000 färre besök. Minskningen av besök berodde bland annat på produktionsbortfall i samband med byte av
journalsystem samt en minskad efterfrågan då antalet listade patienter
minskade. Antalet listade vid SLSO:s vårdcentraler uppgick i december till
773 000 vilket var en minskning med 0,3 procent jämfört med januari 2011, för
de vårdcentraler som nu fmns inom SLSO. Minskningen var ännu större om
Stuvsta vårdcentral, som lämnade SLSO i februari, räknas med. En del av
minskningen av besök avser även en minskning av influensavaccinationer
jämfört med 2010.
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Inom geriatriken var antalet vårdtillfällen 3,1 procent fler än föregående år och
4,6 procent fler än budget. Samtidigt minskade medelvårdtiden från 10,6 dagar
2010 till 10,2 dagar 2011 vilket är en förklaring till ökningen av antalet vårdtillfällen. Antalet besök inom öppenvården var lägre jämfört med föregående år,
men var fler än budgeterad nivå.
Antalet psykiatriska vårdtillfällen ökade med 4,1 procent eller 1100 stycken
jämfört med 2010 och var 6,9 procent fler än budget. Psykiatrins öppenvårdsbesök ökade med 4,3 procent eller 52 000 besök jämfört med 2010 och är 9,8
procent högre än budget. Jämförelsen av statistik mellan 2010 och 2011 är inte
helt tillförlitlig då ett nytt journalsystem tillsammans med ett nytt ersättningssystem påverkade statistiken och därmed jämförelsen.
Produktiviteten, sedd över perioden 2011/2010, ökade med 2,3 procent, producerat antal poäng/justerad totalkostnad, för SLSO totalt sett. Produktionsvolymen har ökat med 1,0 procent samtidigt som kostnaderna har minskat med
1,3 procent. Av den totala produktiviteten står primärvården för 3,5 procent,
geriatriken för 1,8 procent och psykiatrin för 1,6 procent.
SLSO:s resultat var 171 miljoner kronor och visar en positiv avvikelse mot budget om 96 miljoner kronor. Resultatet beror främst på högre intäkter samtidigt
som kostnaderna var högre än budget. Engångsposter som påverkar resultatet
är bland annat realisationsvinster när verksamhet sålts, för cirka 10 miljoner
kronor.
Både verksamhetens intäkter och kostnader minskade jämfört med 2010 beroende på organisatoriska förändringar. När utfallet för 2010 justerats för dessa
förändringar ökade intäkterna med 2,0 procent. Jämfört med budget var intäkterna 2,3 procent högre vilket huvudsakligen förklaras av ökad vårdproduktion
inom psykiatrin och geriatriken, ej budgeterade projektintäkter samt högre
utomlänsintäkter.
Verksamhetens kostnader ökade mellan 2011 och 2010 med 1,7 procent efter
justering för organisatoriska förändringar. Kostnaderna var 106 miljoner kronor högre än budget beroende på högre bemanningskostnader inklusive inhyrd
personal, högre kostnader för reparation och underhåll av lokaler samt kostnader för medicinsk service.
Antalet helårsarbeten minskade med 0,6 procent eller 63 helårsarbeten jämfört
med 2010 och översteg vid utgången av 2011 budgeterat antal med 35 helårsarbeten. Minskningen berodde framförallt på organisatoriska förändringar
under 2010 och 2011. Justerat för detta ökade antalet helårsarbeten med 0,7
procent eller 72 helårsarbeten.
Under 2012 kommer Folkhälsoverksamheten överföras från Karolinska
Institutet till SLSO vilket berör omkring 180 personer vilka samtliga kommer
erbjudas plats i den nya organisationen.
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Karolinska Universitetssjukhuset

Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska, är ett av Europas största sjukhus.
Huvuduppdraget är att ansvara för landstingets riks- och regionsjukvård som
omfattar specialiserad och högspecialiserad sjukvård, samt forskning och utbildning. Sjukhusets verksamhet bedrivs huvudsakligen i Solna och Huddinge
men också vid bland andra Södersjukhuset AB, SÖS, DSAB, Rosenlunds
sjukhus samt på cirka 8o lokala laboratorier i primärvården.
Karolinska hade under 2011 fortsatt fokus på ekonomi i balans, ökad tillgänglighet och förbättrad kvalitet.
Karolinska har under året påbörjat arbetet med att överta ansvaret för planering och implementering av verksamheten i NKS.
Tillgängligheten förbättrades överlag men var lägre än uppsatta mål. Andelen
patienter inom vårdgarantin som väntat mer än 30 dagar för nybesök förbättrades till 28 procent, jämfört med 34 procent 2010. Andelen patienter som
väntat längre än 90 dagar på behandling/operation var 17 procent, vilket innebar att Karolinska klarade målet som är bättre jämfört med 2010 då utfallet var
32 procent. Under året har köerna inom vårdgarantin halverats, dock kvarstår
problemet, som är koncentrerat till ett fåtal kliniker och Karolinska har under
året arbetat med att rikta åtgärder för att förbättra tillgängligheten. Enligt vårdavtalet ska minst 80 procent av patienterna på akutmottagningen ha väntat
högst fyra timmar. För Karolinskas del blev utfallet 72 procent, vilket är i nivå
med 2010. Det redovisade kvalitetsmåttet, andelen vårdrelaterade infektioner,
är 14 procent vilket är oförändrat jämfört med 2010. Karolinskas mål är högst
10 procent.
Karolinska hade under 2011 i genomsnitt 1561 disponibla vårdplatser varav
1294 var inom somatisk specialistvård. Under året minskade antalet vårdplatser med 33, i huvudsak av så kallade tekniska vårdplatser.
Årets totala produktion uppgick till cirka 110 000 vårdtillfällen och 1478 700
besök. Såväl akut slutenvård som öppenvård ökade jämfört med 2010 med 1,8
procent respektive 6,3 procent. För planerad vård skedde en ökning jämfört
med föregående år. Ökningen uppgick för planerad slutenvård till 1,1 procent
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samt för planerad öppenvård till 2,1 procent. Sammantaget för all vård innebar
2011 att antalet vårdtillfällen var i nivå med budgeterad nivå och antal besök var
2,1 procent högre än planerat. Sett till vård som utförts inom avtalet med
beställaren var produktionen högre än budget för öppenvården och lägre än
budget för slutenvården. Samtidigt tyder utredningar under året på ökade
snittvikter inom slutenvården, vilket antyder en tyngre vård. Bland annat ökade
antalet patienter som kräver intensiwårdens resurser.
Produktiviteten, sedd över perioden 2011/2010, ökade med 0,6 procent (producerat antal poäng/justerad totalkostnad), jämfört med 3,9 procent över
perioden 2010/2009.
Karolinska redovisade en ekonomi i balans, med ett resultat som var i nivå
med budgeterat resultat, 58 miljoner kronor, vilket dock är 123 miljoner
kronor lägre än 2010. Resultatet beror främst på högre intäkter samt ett högre
finansnetto än budgeterat.
Verksamhetens intäkter blev 100 miljoner kronor högre än årets budget. Sidoavtalen bidrog sammantaget positivt till resultatet med 39 miljoner kronor,
exempelvis har ECMO, modifierad hjärt- lungmaskin, samt hörselinplantat
under året levererat högre intäkter än budgeterat. Utfallet för utförd produktion enligt huvudavtalet med beställaren blev 6 miljoner kronor högre än
budget. Intäkter för utomläns- och utlandspatienter blev under året högre än
budgeterat, med en avvikelse på 24 miljoner kronor. Intäkter för bland annat
kliniska prövningar samt annan övrig försäljning ökade jämfört med 2010 och
blev 38 miljoner kronor högre än budget.
Verksamhetens kostnader var 169 miljoner kronor högre än budget. Den högre
och tyngre produktionen bidrog till 173 miljoner kronor högre kostnad än
budgeterat för vårdrelaterade kostnader som material, läkemedel samt sjukvårdtjänster, bland annat köp av röntgen- och operationstjänster. Läkemedelskostnaderna blev dock lägre än budgeterat, bland annat till följd av utgående
patent ersatta av billigare läkemedel.
Bemanningskostnaderna, personalkostnaderna samt inhyrd personal, avvek
positivt med 33 miljoner kronor bland annat till följd av vakanser, rekryteringssvårigheter samt lägre personalomkostnader. Ett flertal investeringar har
senarelagts under året vilket har lett till 50 miljoner kronor lägre utfall för
avskrivningskostnader än planerat. Sjukhuset uppvisade ett positivt fmansnetto på 19 miljoner kronor jämfört med budget.
Antal helårsarbeten var under året 15 013 vilket innebar en ökning jämfört
med föregående år med 2 procent eller 290 helårsarbeten. Ökningen beror
främst på utökad verksamhet. Utfallet 2011 var 68 helårsarbeten lägre än
budgeterat, det förklaras främst av svårigheter att rekrytera personal.
Karolinska kommer under 2012 att fokusera på uppdraget att planera för verksamhetsinnehållet i det nya universitetssjukhuset i samarbete med HSF och
LSF. Vidare kommer arbetet med att förbättra patientflöden, tillgänglighet och
kvalitet att fortsätta. En kraftsamling ska ske för att klara vårdgarantins krav
på tillgänglighet samt att utveckla och införa produktionsplanering för att
erhålla en jämnare vårdproduktion under året för att bättre kunna hantera
perioder med hög belastning.
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Södersjukhuset AB
Mkr

Utfall

Utfall

Budget

2011

2010

2011

Verksamhetens intäkter
Såld hälso- och sjukvård

3125

3152

-Såld hälso- och sjukvård, SLL

3 065

3 096

Övriga intäkter
Summa verksamhetens intäkter

362

369
3 494

3 424

3 514

Verksamhetens kostnader
Personalkostnader

-2189

-2 163

Övriga kostnader

-1 208

-1 218

Summa verksamhetens kostnader

-3 397

-3 381

Avskrivningar

-82

-89

Finansnetto

-12

-21

Resultat
Antal helårsarbeten

23
4 082

4 001

4 054

Södersjukhuset AB, SÖS, är ett av landstingets akutsjukhus vars huvuduppdrag
är att ge specialiserad akut och planerad vård med särskilt ansvar för akut omhändertagande och prehospital vård. Sjukhuset har sin tonvikt på de stora
folksjukdomarna diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och rörelseorganens sjukdomar. Kärlkirurgi är en särskild nisch samt regionuppdraget för handkirurgi.
Sjukhuset har en av Nordens största akutmottagningar, vilket präglar hela verksamheten. SÖS hade under 2011 i genomsnitt 693 disponibla vårdplatser och
under året har vårdplatsfrågan varit i fokus vilket har resulterat i en utökning av
vårdplatser under 2012.
Under 2011 låg fokus på tillgänglighet, kvalitet och ekonomi i balans. Ett fastställt mål för tillgänglighet som följs upp i vårdavtalet är att minst 83 procent av
de akuta fallen ska ha väntat på akuten högst fyra timmar och där uppgick
andelen för 2011 till 59 procent. Det var en försämring jämfört med 2010 då
resultatet var 69 procent. En omorganisation, där akutläkare tagit över den
initiala processen för kirurg- och ortopedpatienter, har inneburit positiva
effekter på vårdplatsfrågan men tyvärr inte påverkat handläggningstiden på
akutmottagningen som förväntat. Till detta finns flera förklaringar bland andra
intern logistik på akutmottagningen, transportkapacitet och begränsade utvecklingsmöjligheter till följd av icke ändamålsenliga lokaler. En annan bidragande
orsak till det försämrade resultatet är det mycket kraftiga inflödet av akuta
patienter under årets första månader. Ett ökat fokus på tillgänglighet har
bidragit till att väntetiderna enligt vårdgarantin förbättrades jämfört med
föregående år. Andelen patienter som väntat mindre än 30 dagar på nybesök
ökade från 66 procent i årsbokslutet 2010 till 73 procent i årsbokslutet för 2011.
Andelen patienter som väntat mindre än 90 dagar på behandling/operation var
85 procent vilket är en förbättring jämfört med årsbokslutet 2010 då andelen
var 79 procent. Ett viktigt kvalitetsmått är andelen patienter med en
vårdrelaterad infektion, där ökade andelen från 7,7 procent 2010 till 8,3 procent
2011.

Årets totala produktion uppgick till cirka 57100 vårdtillfällen och 491 000
besök. Slutenvårdens totala omfattning var i nivå med 2010. Öppenvården
ökade med 2 procent, varav den största ökningen fanns inom den planerade
vården. Vårdval förlossningar liksom vårdval höfter och knän minskade jämfört
med föregående år.
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Produktiviteten, sedd över perioden 2011/2010, minskade med 3,4 procent
(producerat antal poäng/justerad totalkostnad).
SÖS resultat var 3 miljoner kronor och avvek negativt med 20 miljoner kronor
jämfört med budget. Resultatet försämrades med 94 miljoner kronor jämfört
med föregående år. Avvikelsen mot budget berodde på lägre vårdintäkter än
budgeterat inklusive intäkter för vårdval. Den negativa intäktsavvikelsen på 20
miljoner kronor jämfört med budget beror främst på att avtalade volymer och
vårdintäkter blev lägre än budgeterade. Ett ökat inflöde av akuta patienter bidrog till ökade personalkostnader vilka blev 26 miljoner kronor högre än budget. De totala kostnaderna inklusive avskrivningar och finansnetto var dock i
nivå med budget varför den negativa resultatavvikelsen jämfört med budget är
hänförlig till de lägre intäkterna.
Antalet helårsarbeten ökade med 2,0 procent eller 81 helårsarbeten jämfört
med 2010 och översteg budgeterat antal med 28 helårsarbeten. Ökningen är en
följd av resursförstärkningar.
Under 2012 kommer sjukhuset att fortsätta satsa på att förbättra tillgängligheten och kvaliteten för patienterna samt ha ekonomin i fokus. För att hantera
de stora patientflödena på sjukhusets vuxenakut kommer den att utvecklas
under 2012. Vissa flöden kommer att kanaliseras i en egen process. Detta sker
för att renodla och förbättra omhändertagande både för de patienter med
mindre allvarliga tillstånd som dock behöver sjukhusets resurser, och de mer
allvarligt sjuka. Det akuta omhändertagandet för patienter med behov av sluten
korttidsvård kommer att utvecklas och förbättras på en nyöppnad miniavdelning i direkt anslutning till akutmottagningen. En halv avdelning, 12 vårdplatser, viks ytterligare för omhändertagandet av strokepatienter för att öka
andelen patienter som vårdas på strokeavdelning. En satsning för att öka valfrihet och förbättra service och omhändertagande av inneliggande patienter
kommer att ske genom att det byggs ett nytt eget kök för patientmaten.
Danderyds Sjukhus AB

Danderyds Sjukhus AB, DSAB, är ett akutsjukhus där den akuta andelen utgör
drygt 80 procent av produktionsvolymen inom slutenvården. Vid sjukhuset
bedrivs forskning och undervisning i samarbete med Karolinska Institutet.
DSAB är huvudsakligen inriktat på internmedicin, kardiologi, allmänkirurgi,
ortopedi, obstetrik och gynekologi. Sjukhuset har därutöver bland annat
Stockholms enda och Sveriges största rehabiliteringsmedicinska universitets-
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klinik och en av Sveriges största talkliniker. Sjukhuset hade under 2011 i
genomsnitt 578 disponibla vårdplatser, vilket är en ökning med 40 vårdplatser
jämfört med 2010. Av dessa avser 12 vårdplatser öppnandet av Roslagsdialysen.
Ett fastställt mål för tillgänglighet som följs upp i vårdavtalet är att minst 83
procent av de akuta fallen ska ha en vistelsetid på akuten mindre än fyra
timmar. Där uppgick värdet för 2011 till 68 procent. Detta är en försämring
jämfört med 2010 då värdet var 75 procent. Det har under 2011 arbetats
intensivt med att öka andelen patienter som får vård inom vårdgarantins
gränser. Andelen patienter som väntat mindre än 30 dagar på nybesök var 76
procent vilket är en förbättring jämfört med 2010 då värdet var 63 procent.
Andelen patienter som väntat mindre än 90 dagar på behandling/operation var
98 procent vilket är en förbättring jämfört med 2010 då värdet var 80 procent.
Ett viktigt kvalitetsmått är andelen patienter med en vårdrelaterad infektion
och där var andelen 8,4 procent, vilket var något högre än 2010.
Årets totala produktion uppgick till cirka 43 700 vårdtillfällen och 407 000 besök. Slutenvården ökade med drygt 1 procent, varav akuta vårdtillfällen
minskade med 1 procent samtidigt som planerade vårdtillfällen ökade med
cirka 14 procent jämfört med föregående år. En förskjutning har därmed skett
från akut till planerad slutenvård, vilket gett möjlighet till att korta vårdköerna.
Öppenvården ökade med drygt 8 procent, varav akuta besök ökade med 10
procent medan planerade besök ökade med 8 procent. Sammantaget innebär
detta att produktionen översteg avtalad målvolym för 2011.
Produktiviteten, sedd över perioden 2011/2010, minskade med 1,2 procent
(producerat antal poäng/justerad totalkostnad) efter sex årsbokslut med
produktivitetsförbättringar. Den huvudsakliga förklaringen till försämringen är
att produktionsökningen inte har kunnat ske till marginalkostnad på samma
sätt som tidigare år då det under 2011 krävdes resursförstärkningar i form av
vårdplatser och personal samt att IT-kostnaderna ökade markant under året.
Bolagets redovisade resultat är 88 miljoner kronor lägre än 2010 och 36 miljoner kronor lägre än budget.
Verksamhetens intäkter ökade jämfört med 2010 men understeg budgeten.
Ökningen beror främst på ökade produktionsvolymer. Den negativa avvikelsen
jämfört med intäktsbudgeten beror främst på att bolaget budgeterade en ersättning från landstinget med 85 miljoner kronor för att täcka kostnader för att
åtgärda brister påtalade av Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen, samt ökad
produktion. Intäkterna för 2011 reducerades med 41 miljoner kronor som en
effekt av att vård producerades utöver avtalade målvolymer. Intäkterna påverkades negativt av en ökad konkurrens och ett minskat antal förlossningar inom
länet, vilket ledde till att intäkterna från förlossningar blev 31 miljoner kronor
lägre än budget. Verksamhetens kostnader ökade jämfört med 2010 och översteg budgeten. Avvikelserna beror främst på pris- och löneökningar, ökade
produktionsvolymer, högre IT-kostnader samt på ovan nämnda kostnader för
att åtgärda brister påtalade av Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen.
Antal helårsarbeten ökade med 1,5 procent eller 48 helårsarbeten jämfört med
2010. Ökningen beror främst på bemanning av det utökade antalet vårdplatser.
Under 2012 fortsätter sjukhusets fokus att ligga på landstingets huvudmål tillgänglighet, kvalitet och ekonomi i balans. För att kunna svara upp mot kraven
från Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen så kommer DSAB enligt planeringen
att öppna ytterligare 14 medicinska vårdplatser i mars 2012. Väntetiden på
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akuten är ett annat område som kommer att prioriteras. Ett antal åtgärder
planeras dessutom för att komma tillrätta med det ekonomiska underskottet,
bland annat anpassning av bemanningen inom förlossningsverksamheten samt
ett åtgärdsprogram på Medicinkliniken för anpassning av kostnaderna till
produktionen.
TioHundra AB
Andel av TioHundra AB (50%)
i
Budget
Utfall
Utfall

Mkr

2011

2010

TioHundra AB totalt
Utfall
Utfall Budget

2011

2011

2010

2011

Verksamhetens intäkter
Såld hälso-och sjukvård

319

315

638

606

630

- varav SLL internt

207

305

613

594

610

Övriga intäkter

390

372

779

816

745

709

687

1 417

1 422

1374

-559

-547

-1 117

-1 115

-1 095

Övriga kostnader

-159

-130

-318

-270

-259

Summa verksamhetens kostnader

,71g

•677

-1 435

-1 385

•1354

Avskrivningar

-10

-9

-19

-20

-19

-1

-1

-2

-1

-2

-39

16

Summa verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Personalkostnader

Finansnetto
Resultat

-20

Antal helårsarbeten )
1

2 172

2 294

21201

2172

2 294

> Antal helårsarbeten upptas till 100%

1

Från och med den 1 januari 2006 bedrivs den landstingsägda hälso- och sjukvården samt den kommunalägda omsorgsverksamheten med mera i Norrtälje
av ett bolag, TioHundra AB, TioHundra, som bildats gemensamt av Stockholms
läns landsting och Norrtälje kommun. Bolaget ägs till hälften av landstinget och
till hälften av Norrtälje kommun via ett Kommunalförbund, där de två huvudmännen är de enda medlemmarna. Det övergripande målet med samarbetet
mellan landstinget och kommunen är att tillsammans och med patienternas
behov i fokus skapa mer effektiva vårdkedjor inom hälso- och sjukvård och
omsorg i Norrtälje. Bolagets verksamhet omfattar Norrtälje sjukhus, primärvård, psykiatri, äldreomsorg, handikappomsorg samt barn- och ungdomsvård.
Vid Norrtälje sjukhus fmns 119 disponibla vårdplatser, vilket är en ökning med
12 vårdplatser jämfört med 2010.
Initialt beslutades att projekttiden för hela det så kallade TioHundraprojektet
skulle vara i fem år, det vill säga 2006-2010. Projektet har dock förlängts till
den 31 december 2012. Beslut om TioHundraprojektets framtid och organisationen avseende hälso- och sjukvård och omsorg med mera i Norrtälje efter
utgången av 2012 kommer att fattas av huvudmännen i maj 2012.
Beställare av huvuddelen av hälso- och sjukvården samt omsorgen i Norrtälje är
TioHundranämnden. Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun samverkar genom denna nämnd. TioHundra ingår med 50 procent i Stockholms
läns landsting, vilket motsvarar landstingets ägarandel.
Ett fastställt mål för tillgänglighet som följs upp i vårdavtalet är att minst 83
procent av de akuta fallen ska ha en vistelsetid på akuten mindre än fyra timmar. Värdet för 2011 uppgick till 84 procent, vilket var en förbättring jämfört
med 2010 då värdet var 83 procent. Andelen patienter som väntat mindre än 30
dagar på nybesök var 53 procent vilket är en försämring jämfört med 2010 då
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värdet var 57 procent. Det är framför allt väntetiderna till Ögon, Näsa, Hals,
ÖNH, samt Hud som har ökat men bolaget har sedan juli intensifierat arbetet
med väntetiderna, varför värdena har förbättrats radikalt under hösten. Andelen patienter som väntat mindre än 90 dagar på behandling/operation var 95
procent vilket är en förbättring jämfört med 2010 då värdet var 89 procent.
Produktionen av antal vårdtillfällen uppgick till cirka 8 000, vilket i stort sett är
oförändrat jämfört med 2010. Den totala produktionen av antal besök inom
vården visar en ökning med cirka fyra procent.
Produktiviteten, sedd över perioden 2011/2010, har beräknats för några av
bolagets verksamhetsområden med följande resultat (ordningsföljden är efter
storlek på respektive verksamhetsområdes omsättning):
• Norrtälje sjukhus, exklusive geriatrik, -1,4 procent
vårdboenden 1,5 procent
• primärvård 3,3 procent
• hemtjänst 13,7 procent
• geriatrik -1,2 procent.
Bolagets redovisade resultat är 55 miljoner kronor lägre än 2010 och 39 miljoner kronor lägre än budgeterat nollresultat. Den största delen av det redovisade
underskottet är hänförligt till verksamheten vid Norrtälje sjukhus.
Verksamhetens intäkter är något lägre än föregående år men överstiger budget.
Avvikelsen jämfört med budget beror främst på högre produktionsvolymer.
Bolagets intäkter och kostnader har reducerats med cirka 100 miljoner kronor
på årsbasis som en följd av verksamhetsförändringar där andra utförare har
övertagit delar av bolagets omsorgsverksamhet via upphandlingar genomförda
av beställaren TioHundranämnden. Detta påverkar jämförelser mellan 2011 och
2010. Intäkterna har reducerats med cirka 10 miljoner kronor för produktion
utöver avtalade volymer. Avtalsförhandlingarna med TioHundranämnden
medförde lägre intäkter än budgeterat med cirka 8 miljoner kronor genom att
uppräkningen av avtalen blev lägre än vad som budgeterats. Intäkterna blev
cirka 7 miljoner lägre än avtal med HSN avseende överförande av patienter från
DSAB och Karolinska. Verksamhetens kostnader ökade jämfört med 2010 och
är högre än budget. Ökningen jämfört med 2010 och avvikelsen mot budget
beror främst på ökade produktionsvolymer men även på pris- och löneökningar.
De ökade produktionsvolymerna har till viss del producerats med inhyrd per-^
sonal. Kostnaderna för detta översteg budget med 25 miljoner kronor och ingår
i övriga kostnader i resultattabellen ovan. Bland kostnaderna märks också köp
av psykiatrisk slutenvård som översteg budget med 6 miljoner kronor samt
omstruktureringskostnader, som inte budgeterats, på cirka 4 miljoner kronor
hänförliga till verksamhetsförändringar.
Antal helårsarbeten minskade med 5,3 procent eller 122 helårsarbeten jämfört
med 2010 på grund av verksamhetsförändringar. I september 2010 övergick
cirka 75 anställda till annan arbetsgivare som en följd av att beställaren
TioHundranämnden upphandlade två äldreboenden. I mars 2011 övergick cirka
125 anställda till annan arbetsgivare som en följd av att TioHundranämnden
direktupphandlade driften för två kundvalsområden inom kundvalsreformen
för hemtjänst, basal hemsjukvård samt hemrehabilitering. Dessa två förändringar påverkar väsentligen jämförbarheten av antal helårsarbeten mellan 2011
och 2010.
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Under 2012 fortsätter bolagets fokus att ligga på landstingets huvudmål tillgänglighet, kvalitet och ekonomi i balans. Den negativa resultatutvecklingen ska
vändas genom bättre avtalsvillkor med beställaren TioHundranämnden samt
effektiviseringar i verksamheten.
Södertälje Sjukhus AB
pcT

Utfall

Utfall

2011

2010

Budget]
11-10%

2011

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

764
7

4

7

88
352

755
7

3

1,2
/g

4

9CK '
845

-2,11
0,9

777
757
78
855

Verksamhetens kostnader
Personalkostnader

-550

-553

-0 6

-543

Övriga kostnader

-272

-264

3J

-281

Summa verksamhetens kostnader

-822

-817.

0,6!

-824

-20

-

Avskrivningar

-24

Resultatföre bokslutsdispositioner och
Bokslutsdispositioner och skatt
Resultat
Antal helårsarbeten

'>

>/

-2

-10

3

-3

• '•-:"!

997

-1 1

986

-24

-

0
5

981

Södertälje sjukhus AB, StSAB är ett bassjukhus med geriatrik, palliativ vård
samt förlossningsvård. Sjukhuset har cirka 166 disponibla vårdplatser, två färre
än 2010.
Under 2011 låg fokus på tillgänglighet, kvalitet och ekonomi i balans. Ett fastställt mål för tillgänglighet, som följs upp i vårdavtalet, är att minst 83 procent
av de akuta fallen ska ha väntat på akuten högst fyra timmar. På StSAB uppnåddes den handläggningstiden för 73 procent av patienterna, vilket är en
förbättring jämfört med 71 procent 2010. Andelen patienter som väntat mindre
än 30 dagar på nybesök ökade till 68 procent 2011 från 63 procent 2010. För
ortopedimottagningen är däremot motsvarande nivå 43 procent. Andelen
patienter som väntat kortare än 90 dagar på planerad behandling var 93 procent en viss förbättring jämfört med 2010. Ett viktigt kvalitetsmått är andelen
patienter med en vårdrelaterad infektion där andelen uppgick till 7 procent för
2011, vilket är en försämring med 3 procent jämfört med 2010.
Den totala produktionen för året uppgick till närmare 13 100 vårdtillfällen och
118 700 besök. Produktionen inom slutenvården ökade med 1,9 procent jämfört
med föregående år men når inte riktigt upp till budgeterad nivå vilket till stor
del förklaras av färre förlossningar vilka minskat med knappt 11 procent jämfört
med 2010. Inom öppenvården minskade produktionen med 1,4 procent jämfört
med 2010 och drygt 5 procent under budget. Minskningen har skett inom
akutsomatiken, ASIH samt inom den palliativa vården medan geriatriken
producerat över avtalad nivå.
Produktiviteten mellan 2010 och 2011 ökade med 2,8 procent (producerat antal
poäng/justerad totalkostnad). Ökningen förklaras av den ökade produktionen
samt lägre kostnader jämfört med 2010.
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StSAB:s redovisade resultat är 2,6 miljoner kronor. Före bokslutsdispositioner
och skatt är dock resultatet 5 miljoner kronor vilket är 0,2 miljoner lägre än
resultatkravet.
Verksamhetens intäkter var 4 miljoner kronor lägre än budget. Intäktsavvikelsen förklaras av den mot avtalet lägre produktionen som dock i viss mån
kompenseras genom högre FoUU- intäkter och externa projekt.
Verksamhetens kostnader var knappt 2 miljoner kronor lägre än budget, vilket
förklaras av lägre kostnader för läkemedel och material vilket hänförs till en
lägre produktion än förväntat.
Antal helårsarbeten var 986 vilket är en minskning med 11 helårsarbeten jämfört
med 2010.
S:t Eriks Ögonsjukhus AB
[MkT

Utfäii

Utfall; Förändr!

2011

2010[ 11-10 %

Verksamhetens intäkter
349

3371

-Såld hälso- och sjukvård, SLL

322

306 \ U'': £0,3

Summa verksamhetens intäkter

2011

I

Såld hälso-och sjukvård
Övriga intäkter

Budget!

73

74

427

4

36

350
321

59
1

1

72
4

2

2

Verksamhetens kostnader
Personalkostnader

-234

-222,

5,3

-232

Övriga kostnader

-182

-172

56

-182

Summa verksamhetens kostnader

.416

-394t - ^ ' \ 5 , 5

-413

:

Avskrivningar

-9

-9p.£ ^l;%.'-

Finans netto

-2

-1''.--=,t;fi -

Resultat
Antal helårsarbeten

0
353

;

:

-3
-5

6
355

-11

-0 6

354

S:t Eriks Ögonsjukhus AB, S:t Erik, är ett universitetssjukhus som bedriver
ögonsjukvård inom Stockholms läns landsting samt högspecialiserad ögonsjukvård även för patienter utom det egna landstinget. Sjukhuset har en
omfattande forsknings-, utvecklings- samt utbildningsverksamhet i samverkan med Karolinska Institutet.
S:t Erik arbetar för att uppfylla och följa upp SLL:s huvudmål och har även egna
mål för tillgänglighet och kvalitet. Andelen patienter som väntat mindre än 30
dagar på nybesök var 97 procent 2011, vilket är en förbättring jämfört med 2010
då andelen var 75 procent. Andelen patienter som väntat mindre än 90 dagar på
behandling var cirka 99 procent 2011, jämfört med cirka 90 procent 2010.
Andelen patienter som väntat mindre än fyra timmar på akuten var något lägre
än 2010, 87 procent jämfört med 90 procent.
S:t Erik hade inga vårdrelaterade infektioner under 2011 och MRSA-odlingar
gjordes på samtliga riskpatienter. S:t Erik uppfyller landstingets kvalitetsmål.
Årets totala produktion uppgick till cirka 200 300 öppenvårdsbesök och 1 650
slutenvårdstillfällen. Jämfört med föregående år ökade produktion av öppenvård med tre procent. Slutenvården är i stort oförändrad jämfört med 2010.
Ökningen av öppenvårdsbesöken jämfört med föregående år förklaras främst av
en tilläggsbeställning från HSN, vilket möjliggjort fler kvällsmottagningar och
därmed en ökad produktion. Jämfört med budgeterad volym är produktionen
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högre. Andelen utomlänspatienter inom slutenvården minskade med 18 procent
och är därmed tillbaka på den nivå som den legat på innan 2010 års uppgång.
Produktiviteten (producerat antal poäng/justerad totalkostnad) minskade med
0,8 procent mellan 2010 och 2011.
S:t Eriks redovisade resultat är -0,4 miljoner kronor. Det är 6,3 miljoner kronor
lägre än 2010 och 4,7 miljoner kronor högre än budget. Den positiva resultatavvikelsen förklaras främst av ökade volymer med oförändrat antal medarbetare. Produktiviteten mätt i poäng/bemanningskostnad uppgår till +1,7 procent.
Såväl verksamhetens intäkter som verksamhetens kostnader ökade jämfört med
2010 och översteg budgeten. Intäktsavvikelsen jämfört med budget förklaras
främst av att det i utfallet ingår både ersättning för kösatsning samt ökade
patientavgifter. Kostnadsavvikelsen består av både positiva och negativa avvikelser. Kostnader för fastighetsunderhåll är lägre än budget, 3 miljoner
kronor, till följd av att underhållet skjutits fram. Vidare avviker materialkostnaderna negativt med 2 miljoner kronor och personalkostnaderna med 2,9
miljoner kronor. Ökade pensionskostnader är den främsta förklaringen till de
ökade personalkostnaderna. Utöver ovan har S:t Erik gjort en reservation motsvarande 2 miljoner kronor för prestationsersättning.
Antalet helårsarbeten är i stort oförändrat jämfört med 2010.
Under oktober 2011 infördes vårdval inom allmän ögonsjukvård vilket bedöms
bli en utmaning utifrån ett kompetens-, forsknings- och utbildningsperspektiv i
framtiden. S:t Erik kommer att arbeta vidare för att skapa ett centrum där avancerad ögonsjukvård, akademi och näringsliv kan samlas.
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB
Utfall

Utfall

Budget

2011

2010

2011

Intäkter

145

139

138

- varav SLL internt

143

138

138

-137

-137

Mkr

Kostnader
Resultat
Antal helårsarbeten

-144
1
226

1
219

1
220

Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, AISAB, bedriver ambulanssjukvård
åt landstinget och bemannar 23 akutambulanser inklusive intensiwårdsambulans, och utomlänsambulans samt två enheter med ansvar för att transportera avlidna.
Under året inriktades AISAB:s arbete på att fortsätta utveckla verksamhetens
kvalitet. Tillgänglighetsgraden var 99,7 procent, vilket är en ökning jämfört med
2010 då värdet var 99,5 procent. Målet för året var att förbättra tillgängligheten
jämfört med 2010.
År 2011 var det sista året för gällande avtalsperiod. Under året har förhandling
med beställaren skett om ett nytt ambulansavtal för områdena Centrum och
Mitt-Nord inklusive intensiwårdsambulans, utomlänsambulans samt transport
av avlidna och utomlänstransport av avlidna. Verksamheten har under 2011
utökats vid stationen i Vällingby, det utökade uppdraget har påverkat såväl
bolagets omsättning som omfattningen av antalet uppdrag.
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Årets totala produktion uppgick till 66 060 ambulansuppdrag, vilket innebär att
produktionen ökade med 12 procent jämfört med föregående år. Under året
utfördes 3 396 transporter av avlidna, vilket är en ökning med drygt 3,4 procent
jämfört med året innan. Antalet beredskapstimmar uppgick under året till
125 000, vilket var 3,1 procent mer än under 2010.
Produktiviteten (antal uppdrag/justerad totalkostnad) ökade, under perioden
2011/2010, med 9 procent. Kostnaden styrs i första hand inte av antalet uppdrag utan mer av kraven i avtalet på bemanning och struktur i organisation och
utrustning. Uppdragen fördelas och dirigeras av SOS Alarm och kan inte påverkas av AISAB.
AISABrs redovisade resultat för 2011 är 1,4 miljoner kronor, vilket är 0,7 miljoner kronor högre än budgeterat resultat och 0,1 miljoner kronor lägre än 2010
års resultat. Omsättningen har ökat med 7 miljoner kronor jämfört med budget
och 6 miljoner kronor jämfört med 2010. Ökningen är en följd av den utökade
verksamheten.
Intäkterna är 6,1 miljoner kronor högre än budgeterat. Förutom den utökade
verksamheten var intäkterna högre tack vare olika sidouppdrag samt högre
intäkter för utomlänstransporter. Intäkterna enligt huvudavtalet är lägre än
budgeterat då indexuppräkningen är 1,42 procent, jämfört med budgeterade 2
procent. Kostnaderna är 5,5 miljoner kronor högre än budgeterat, främst ökade
personalkostnaderna, vilket beror på de utökade uppdragen samt högre kostnader för medicinska gaser och material. Avskrivningskostnaderna är 0,3 miljoner
kronor högre än budget till följd av nyanskaffning av ambulanser till den nya
verksamheten.
Antal helårsarbeten har ökat under året till följd av det utökade uppdraget och
uppgick till 226 vilket är 6 helårsarbeten fler än budget och 7 fler än under 2011.
För AISAB:s del kommer 2012 att innebära en betydande utökning när det nya
avtalet träder i kraft i februari. Utökningen berör såväl omfattning av bemanning som fordonspark. Under året träder en ny, trimmad organisation i gång.
En ny IT-plattform för ambulansverksamheten kommer att upphandlas, vilken
kommer att omfatta bland annat journalsystem, EKG och fordonsdator.
Stockholm Care A B
Utfall

Utfall

Budget

2011

2010

2011

105

93

100

- varav SLL internt

28

18

30

Kostnader

-95

-83

-96

10

10

4

9

10

9

Mkr
Intäkter

Resultat
Genomsnittligt antal
årsarbetare

Stockholm Care AB, Care, är Stockholms läns landstings bolag för export av
vård och vårdtjänster. Bolagets huvudsakliga inriktning är att erbjuda och
förmedla ledig kapacitet inom den högspecialiserade vården vid landstingets
vårdenheter till utländska patienter. På uppdrag av landstinget äger och
förvaltar bolaget även Tobias Registret som är Sveriges nationella
benmärgsregister.
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Resultatet för 2011 är i nivå med resultatet 2010 och överstiger budgeterat
resultat med 6 miljoner kronor. Omsättningen är den högsta som uppnåtts
sedan bolaget bildades. Bruttomarginalen var dock något lägre än 2010 som en
följd av ändrad produktmix. Resultatet har belastats av ökade kostnader för ett
antal utvecklingsprojekt som initierades under hösten 2011 i syfte att effektivisera verksamheten och skapa affärsmöjligheter för framtiden.
För 2012 förväntas omsättningen öka ytterligare något. Ett fördjupat samarbete
med Karolinska kring gemensamma framtidsfrågor etablerades under hösten
2011. Detta arbete kommer att intensifieras under 2012. På marknadssidan
initierades under hösten en omfattande marknadsanalys i samarbete med
Exportrådet. Marknadsanalysen fokuserar på att hitta affärsmöjligheter inom
den högspecialiserade vården och koncentrerar sig på länder i Baltikum och
Central- och Östeuropa men även Ryssland och Ukraina. Under hösten 2011
påbörjades ett arbete med att utveckla och införa ett nytt ärendehanteringssystem i syfte att förbättra och effektivisera handläggningen. Tobias Registret
kommer att utvecklas ytterligare och bland annat kommer satsningar att göras
på att öka antalet nya donatorer och att väsentligen öka kvaliteten på den data
som finns för varje donator i registret.
Folktandvården Stockholms län AB
Mkr

Utfall

Budget

2011

2011

Verksamhetens intäkter
Såld tandvård

762

774

Patientavgifter

598

604

Övriga intäkter

16

14

1 376

1392

527

531

-869

-892

Summa verksamhetens intäkter
- varav SLL internt
Verksamhetens kostnader
Personalkostnader
Köpt tandvård
Övriga kostnader
Summa verksamhetens kostnader
Avskrivningar

-1

-1

-384

-419

-1 254

•1 312

-49

-54

Finans netto

-2

Resultat

71

-6
20

Antal helårsarbeten

1 792

1 768

1 778

Folktandvården Stockholms län AB, FTV, har cirka 80 kliniker i länet varav
drygt 60 är allmäntandvårdskliniker inklusive klinikerna för medicinsk tandvård på sjukhus. Övriga kliniker är framförallt olika specialistkliniker. FTV
behandlar 76 procent av alla barn i länet och cirka 292 000 av länets vuxna.
Under 2011 låg fokus på tillgänglighet, kvalitet och ekonomi i balans. Ett av
huvudmålen för tillgänglighet är att vuxna utan akuta problem ska erbjudas tid
för undersökning inom 4 veckor. Målet för 2011 var 90 procent och resultatet
blev 70 procent vilket är bättre jämfört med 2010 då resultatet var 68 procent.
Ett annat mål för FTV är att barn och ungdomar som remitteras till specialisttandvård ska behöva vänta max två månader. Det målet uppnåddes. Kvalitet
mäts genom regelbundna undersökningar av hur många patienter som är
nöjda med behandling och bemötande i FTV. Under 2011 har FTV genomfört
intervjuer med olika fokusgrupper. Resultatet används bland annat för att ta
fram strategier för kommunikation med kunder och medborgare. Ingen mätning avseende generell kundnöjdhet utfördes under 2011.
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Antalet undersökta eller behandlade barn inom allmäntandvården ökade med
knappt 3 ooo barn, det vill säga knappt 2 procent. Ökningen förklaras främst
av att antalet barn i ålder för obligatorisk undersökning/behandling ökade med
cirka 2 500 jämfört med 2010.
Trots en ökning är antalet drygt 1100 barn lägre än budget. Antalet vuxna var i
stort oförändrat jämfört med föregående år, cirka 400 lägre än budget. Vidare
minskade antalet behandlade inom specialisttandvården med cirka 1 600 eller
5,6 procent, antalet är dock cirka 500 fler än budget.
Produktivitet, den bokade tiden som andel av den totala arbetstiden, minskade
i allmäntandvården till 54,8 procent 2011 från 55 procent 2010. Förklaringen
till minskningen är nyanställningar som genererat mer handlednings- och introduktionstid. Specialisttandvårdens bokade tid i förhållande till total arbetstid minskade med 0,9 procent till 48,9 procent.
Årets resultat på 71 miljoner kronor är 11 miljoner kronor lägre än föregående
år och 51 miljoner kronor högre än budget. Resultatet är högre till följd av lägre
kostnader är budgeterat. Verksamhetens intäkter är i stort oförändrade jämfört
med föregående år. Då ingår en jämförelsestörande post från försäljningen av
tio kliniker på 16,5 miljoner kronor år 2010. Prislistan höjdes i genomsnitt med
2,6 procent. Jämfört med budget minskade intäkterna med drygt 1 procent
eller drygt 16 miljoner kronor och bestod främst av minskade patientavgifter
och ersättningar från Försäkringskassan samt nettointäkter från försäljning av
tio kliniker.
Verksamhetens kostnader minskade med knappt 1 procent eller 11 miljoner
kronor jämfört med föregående år. Framförallt är det övriga verksamhetskostnader, till exempel konsult-, varutransports- och IT-kostnader samt övriga
kostnader som minskat men även fmansnetto är 4 miljoner lägre än budget.
Antalet helårsarbeten ökade till 1 792 för 2011 från 1 768 för 2010.
FTV:s arbete med att attrahera och behålla vuxenpatienter fortsätter 2012 med
det frisktandvårdsavtal som introducerades 2010 och som innebär att patienter
kan köpa tandvårdstjänster till en fast månadskostnad. Avtalsvolymen har
hittills varit låg men under 2012 förväntas antalet tecknade avtal att öka.
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Trafik
Trafiknämnden
Mkr

Utfall

Utfall

Budget

2011*

2010**

2011

Verksamhetens intäkter
Biljettintäkter

6 085

5 784

Övriga intäkter

2 852

2 893

Landstingsbidrag

7 495

7495

16 432

16172

varav SLL internt

7 569

7 561

Personalkostnader

-557

-573

Summa verksamhetens intäkter

Köpt trafik
Övriga kostnader

-11209

-11 046

-2 588

-2 425

Summa verksamhetens
kostnader
Avskrivningar
Finans netto
Resultat före disposition och
skatt

9761

-1 723

-16121

,2 ;
e;,9

-602

-420

4Z ^3

-247

-458

-14 354

0

Bokslutsdispositioner och skatt
Resultat

-247

Genomsnittligt antal årsarbetare

688

-13

.

7

BBl

-14 044
-497

-1631

0

0 M K H
-458
809

772

*) I Trafiknämnden ingår A B SL, WÅAB, Färdtjänstverksamheten och Färdtjänstavdelningen
**) Trafiknämnden bildades 1 januari 2011. För 2010 redovisas proformasom sammanslagning av AB SL, WÅAB,
Färdtjänstverksamheten och Färdtjänstavdelningen

Trafiknämnden, TN, ansvarar för kollektivtrafiken på land, till sjöss och för
personer med funktionsnedsättning. Trafiken upphandlas och utförs av
externa entreprenörer.
Varje dag reser drygt 730 000 personer med kollektivtrafiken på land, det vill
säga resor med tunnelbana, bussar, pendeltåg och lokalbanor. Det görs över
2 600 000 påstigningar öch det sker cirka 25 000 avgångar. Varje dag görs
cirka 8 500 resor med den särskilda kollektivtrafiken samt cirka 2 000 sjukresor.
Verksamheten omfattar cirka 1 000 spårfordon, drygt 2 000 bussar, 244
stationer, drygt 233 kilometer bana, 167 broar, 32 depåer samt 25 fartyg som
ingår i den egna flottan. Inom kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning finns det nu 33 närtrafiklinjer som trafikeras med 40 fordon.
Närtrafiken omfattar 23 linjer med 26 bussar, två flexlinjer med två bussar
samt åtta anropsstyrda områden med tolv specialfordon.
Leveransen av nya A 34 fordon till Spårväg City påbörjades under året och
beräknas slutföras i mars 2012.1 juni övertog Nobina trafikområdet i Norrtälje.
I augusti övertog Keolis trafikområdena Nacka - Värmdö samt Huddinge,
Botkyrka och Söderort. Inom kollektivtrafiken till sjöss utökades trafiken på
linjen Ropsten-Tranholmen-Storholmen och trafiken på Ekholmen utanför
Nämndö öppnades under hösten.
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Under året har samtliga stationer i pendeltågstrafiken integrerats med
skyltsystem som baseras på Störningshanteraren och Realtidsplattformen.
Samma system finns idag inom busstrafiken samt Tvärbanan och Roslagsbanan. Systemet möjliggör förbättrad trafik- och störningsinformation till
resenärerna samt informationsutbyte mellan olika trafikslag.
Arbetet med att förbättra tillgängligheten fortsatte under året i samråd med
handikapporganisationerna och pensionärsorganisationerna. En inventering
av enkelt avhjälpta hinder genomfördes och förbättringsarbetet påbörjades. I
samband med upprustning av tunnelbanans gröna linje installerades hiss på
stationen Hagsätra. Därmed är samtliga tunnelbanestationer försedda med
hiss. Extra servicevärdar fanns på Spårväg Citys stationer för att hjälpa personer som har svårt att ta sig av och på spårfordonet. Andelen låginstegsbussar
ökade under 2011 från 83 procent till 94 procent.
Aktiviteter för att minska fuskåkning intensifierades under 2011 med utbyggnad av nya spärrar, skärpta krav på bemanning i spärrlinjen samt utökade
kontroller på tunnelbana och pendeltåg. Den totala fuskåkningen har minskat
från 4,6 procent till 3,9 procent mellan 2010 och 2011 och den största minskningen har skett inom pendeltågstrafiken.
Inom ramen för trygghetshöj ande åtgärder genomfördes byte av trygghetskameror på bussar samt pendeltågsstationer. I tunnelbanan installerades ett
brand-, rök- och gaslarm GDS Sentio utefter samtliga underjordsanläggningar.
Den 1 september infördes ny taxa enligt landstingsfullmäktiges beslut, LS 11050733. Förtida utlösen av US-leasar av 88 tunnelbanevagnar och 39 pendeltågsvagnar fullföljdes under 2011.
Kvaliteten på utförd verksamhet inom kollektivtrafiken på land mäts genom
ombordundersökningar. Kundnöjdheten var 73 procent jämfört med 74 procent år 2010 och 2011 års mål på 75 procent. Mest nöjda var resenärerna med
lokalbanorna, 84 procent (82 procent), medan pendeltågsresenärerna var
minst nöjda, 57 procent (60 procent). Mätningar bland passagerare inom
kollektivtrafiken till sjöss visade att kundnöjdheten ökade från 89 procent
2010 till 93 procent. Målet 2011 var 92 procent.
I slutet av oktober återupptogs mätningarna i Svensk Kollektivtrafiks kundbarometer inom kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning.
Andelen resenärer som har gett betyg 4-5 för sin senaste resa uppgick till 89
procent vilket är strax under målet på 90 procent.
Resultatet är 247 miljoner kronor lägre än budget och 211 miljoner kronor
högre än 2010 års resultat. Skattefinansieringsgraden inom kollektivtrafiken
på land uppgår till 49 procent (51 procent) vilket är i nivå med budget. Skattefinansieringsgraden inom kollektivtrafiken till sjöss var oförändrad 63 procent
jämfört med föregående år och lägre än budgeterade 64 procent. Antalet årsarbetare minskade till följd av verksamhetsförändringar under året.
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Avvikelsen mot budget och förändringen mot föregående års utfall beror på ett
antal väsentliga faktorer. Jämfört med budgeten ökade biljettintäkterna med
301 miljoner kronor motsvarande 5,2 procent dels till följd av prishöjningen
som genomfördes den 1 september 2011, dels till följd av ökat resande. Även
reklamintäkter var 41 miljoner kronor högre än budget. Övriga intäkter, bland
annat från försäljning av SL Accesskort och lager är 82 miljoner kronor lägre än
budgeterat. Lagerförsäljningen påverkas av den lägre investeringsverksamheten.
Jämfört med 2010 års utfall ökade intäkterna med totalt 882 miljoner kronor.
Biljettintäkterna ökade med 463 miljoner kronor motsvarande 8,2 procent
varav 3,8 procent är en effekt av prishöjningen och 4,4 procent är en effekt av
ökat resande. Landstingsbidraget var 266 miljoner kronor högre än 2010.
Reklamintäkterna blev 56 miljoner kronor högre än 2010. Övriga intäktsposter
blev sammanlagt 97 miljoner kronor högre än 2010.
Verksamhetens kostnader blev 310 miljoner kronor högre än budget. En väsentlig faktor är de obudgeterade kostnaderna på 103 miljoner kronor som omfattar
anställda som erbjuds avtalspension alternativt är oplacerade i samband med
översynen av SL:s organisation. Vakanta tjänster har reducerat lönekostnader
inklusive sociala avgifter jämfört med budget.
Kostnader för köpt kollektivtrafik på land blev 78 miljoner kronor högre än
budget vilket sammanhänger med ökade indexvärden för diesel, nettoprisindex
och räntekostnader, det omförhandlade avtalet om Contact center samt utökad
beställning av standby-bussar till Södertäljependeln i samband med ombyggnads- och banarbeten.
Ökning av resevolymen med 7,2 procent jämfört med budget avseende kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning medförde ökade kostnader för
köpt trafik på 80 miljoner kronor, varav 56 miljoner kronor avser resor med
rullstolstaxi/specialfordon.
Kostnaderna för snöröjning är 55 miljoner kronor högre än budget till följd av
den kalla och snörika inledningen på året.
Jämfört med 2010 blev verksamhetens kostnader 378 miljoner kronor högre.
Kostnader för köpt trafik ökade med 5 procent motsvarande 523 miljoner
kronor. Ökningen förklaras av kostnader avseende index och ökat antal resor
med rullstolstaxi som beskrivs ovan. Personalkostnaderna blev 36 miljoner
kronor högre till följd av extra kostnader i samband med organisationsöversyn.
Övriga kostnader blev sammanlagt 181 miljoner kronor lägre.
Avskrivningarna blev 92 miljoner kronor högre än budget och 111 miljoner
kronor högre än 2010 till följd av avslutade investeringsprojekt och en ökande
investeringsvolym. Jämfört med budget försämrades finansnettot med 105
miljoner kronor vilket beror på högre marknadsräntor än vad som antagits i
budget. Beräkningarna har baserats på rörlig ränta på 1,6 procent medan den
faktiska rörliga räntan för perioden uppgick till 2,5 procent. Jämfört med 2010
blev finansnettot 182 miljoner kronor högre.
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Landstingsfullmäktige beslutade den 6 december 2011 om reviderad investeringsbudget för TN på 5 100 miljoner kronor, LS 1110-1344. Investeringarna
uppgick till 4 499 miljoner kronor. Den samlade upprustningen av tunnelbanans gröna linje på sträckan Gullmarsplan - Hagsätra genomfördes som
planerat och grenen öppnades åter för trafik den 26 september.
Tvärbanans Solnagren mellan Alvik och Solna station, via Ulvsunda industriområde, Sundbybergs centrum och Solna centrum, håller på att byggas. Under
året har spårunderbyggnadsarbeten inklusive tunnlar och broar pågått på hela
sträckan. Upprustningen av Roslagsbanans fordon samt reinvesteringar i båtar
påbörjades under året.
Befolkningen i Stockholms län uppgår till närmare 2,1 miljoner invånare och
beräknas öka med runt 300 000 invånare under kommande tioårsperiod.
Resandet bedöms mot denna bakgrund fortsätta att öka i takt med befolkningsutvecklingen. TN står inför betydande investeringar i spårvägar, fordon,
trygghetsskapande åtgärder, miljö- och tillgänglighetsanpassningar med mera.
Det medför att kostnader för köpt trafik, underhåll samt kapitalkostnader till
följd av investeringar kommer att öka framöver.
Genomförandestrategin redogör för investeringsvolymerna för RUFS-åtgärderna och för övriga investeringar samt för alternativa sätt attfinansieradessa.
Strategin har fokus på den kommande tioårsperioden. Samråd har skett med
LSF. Arbetet med Genomförandestrategin är slutförd och beslut fattades i TN
den 5 april 2011.
I fullmäktiges beslut om 2011 års budget gavs TN i uppdrag att upphandla ett
helhetsansvar för skärgårdstrafiken. Framtida helhetsansvar för driften av
skärgårdstrafiken har utretts under 2011 och en fördjupad analys kommer att
presenteras för TN våren 2012.
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Fastigheter
Landstingsfastigheter Stockholm
Mkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens intäkter
- varav SLL internt
Vinst fastighetsförsäljningar
Summa verksamhetens intäkter

Utfall

Utfall

2011

2010

Förändr.

Budget

11-10%

2011

2 672
2 244
266

Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Finans netto
Resultat

Landstingsfastigheter Stockholm, LFS, är en resultatenhet för redovisning av
landstingets fastigheter. Fastigheterna förvaltas av Locum enligt avtal med SLL
och enligt de ägardirektiv som fastställts av fullmäktige. Förvaltningen inriktas
främst på att utveckla landstingets fastigheter och lokaler så att de motsvarar
verksamheternas krav på funktionalitet samt på att behålla de strategiska fastigheternas värde och ändamålsenlighet. Ansvaret omfattar även att administrera
och finansiera de byggnadsinvesteringar som redovisas i LFS.
Fastighetsbeståndet i LFS domineras av vårdfastigheter och omfattar sju akutsjukhus, ett antal närsjukhus samt vårdcentraler, tandvårdskliniker, äldrevårdsenheter med mera.
2011 investerade LFS i landstingets fastigheter för l 627 miljoner kronor. De
projekt som hade störst medelsförbrukning under 2011 var:
• Nybyggnad för Rättspsykiatri
• Ny reservkraft på Danderyds sjukhus
• Nytt p-hus på Huddinge sjukhus
• Rörpost på Huddinge sjukhus
• Teknisk upprustning av byggnad 14 på Danderyds sjukhus
• Ny kraftförsörjning, lågspänning, på Huddinge sjukhus
• Uppgradering av reservkraften på S:t Görans sjukhus.
Under 2011 har 1152 miljoner kronor aktiverats som anläggningstillgångar.
Pågående nyanläggningar uppgick per den sista december till 2 268 miljoner
kronor.
LFS redovisade resultat, inklusive fastighetsförsäljningar, uppgår till 644
miljoner kronor. Resultatet 2011 är 258 miljoner kronor högre än 2010 och 388
miljoner kronor högre än budget. Avvikelsen mot budget förklaras främst av
försäljningen av Norrtulls sjukhus som gav en reavinst på 252 miljoner kronor.
Vidare har hyresintäkterna ökat med 60 miljoner kronor. Utöver det har ett
förbättrat finansnetto påverkat resultatet med 67 miljoner kronor, på grund av
lägre marknadsräntor än budgeterat samt en medveten räntebindningsstrategi.
LFS har ingen anställd personal.
Resultatet i den löpande förvaltningsverksamheten uppgår till 379 miljoner
kronor vilket motsvarar 11 procents avkastning på eget kapital. Därtill kommer
realisationsvinster från fastighetsförsäljningar på 266 miljoner kronor, varav
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252 miljoner kronor avser försäljning av Norrtulls sjukhus i december. Realisationsvinsterna budgeterades till 20 miljoner kronor.
Verksamheten kommer att bedrivas enligt Affärsplan 2012. Planen har utarbetats med utgångspunkt i Locums uppdrag, vision, affärsidé, kärnvärden och
policyer samt det Mål- och Budgetdokument som beslutats av landstingsfullmäktige inför 2012 med planår 2013-2016. Under 2012 kommer Locums
roll och uppdrag att ses över med anledning av SLL:s framtidsplan för hälsooch sjukvård.
Locum AB
Utfall

Utfall

Budget

2011

2010

2011

253

239

247

- varav SLL internt

245

238

240

Kostnader

-237

-227

-242

16

12

5

207

203

219

Mkr
Intäkter

Resultat
Genomsnittligt antal
årsarbetare

Locum AB, Locum, är en serviceenhet inom landstingskoncernen och ska svara
för vissa ägarfrågor för landstingets fastigheter. Locum administrerar och har
resultatansvar för LFS. Bolaget svarar, enligt avtal med landstinget, för ekonomisk och teknisk förvaltning av fastigheterna samt för investeringar enligt den
av landstinget fastställda investeringsplanen. Locum svarar också för att hyra ut
och utveckla landstingets fastigheter samt sälja de fastigheter som inte är strategiska för landstinget.
Under året har Locums arbete med att åtgärda enkelt avhjälpta hinder fortlöpt
enligt plan. Detta sker kontinuerligt genom riktade insatser eller som åtgärder i
ordinarie byggprojekt. Andra aktiviteter som genomförts för tillgänglighet är att
rullstolar för utlåning placerats i anslutning till entréerna på närsjukhusen
Sabbatsberg, Rosenlund, Nacka och Löwenströmska. Om försöket faller väl ut
planeras fler åtgärder av den karaktären.
Möten med Locums samverkansråd för tillgänglighetsfrågor hålls regelbundet.
Handikappföreningarna informeras om Locums arbete och föreningarna själva
har uppmuntrats att informera om vilka frågor de driver.
Locums resultat om 16 miljoner kronor är 4 miljoner kronor högre än 2010 och
11 miljoner kronor högre än budget. Avvikelsen förklaras främst av ökade intäkter för tjänsteförsäljning samt minskade personalkostnader. Det genomsnittliga
antalet årsarbetare 2011 uppgick till 207, vilket är 4 fler än 2010. Det genomsnittliga antalet sjukdagar per anställd, inklusive långtidssjukdomar, är 5,5,
vilket är en minskning med 0,9 dagar i jämförelse med 2010.
Marknaden och utbudet av projekt inom bygg- och fastighetsområdet, i Stockholmsregionen, är mycket stort och förväntas öka ytterligare de kommande
åren (1-5 års perspektiv). Bristen på resurser är påtaglig med en stor rörlighet
på arbetsmarknaden som en konsekvens.
SLL:s och Locums investeringsbehov och investeringsplaner i vårdfastigheter
de kommande åren, innebär att det är nödvändigt att säkerställa rätt och tillräcklig tillgång på egna och externa resurser i en ökande omfattning, som en
konsekvens av planerna i Framtidens hälso- och sjukvård.
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Övriga verksamheter
Kulturnämnden
Mkr

Utfall

Utfall

Budget

2011

2010

2011

Intäkter

398

389

394

- varav SLL internt

378

387

377

Kostnader

-398

-389

-394

Resultat

Antal helårsarbeten

0

0

0

47

46

46

Kulturnämnden, KN, stöder det fria kulturlivet i Stockliolms län genom dels
långsiktigt verksamhetsstöd, dels olika projektstöd. Kulturverksamhet som får
stöd ska ha en hög kvalitet. Dessutom baseras alla beslut om stöd till kultur- och
föreningsliv och folkbildning på de fyra målområdena: Demokrati, Jämställdhet
mellan könen, Jämlikhet samt Tillgänglighet för funktionshindrade. KN prioriterar regional och social spridning och vill stimulera till mångfald, samhällsengagemang och opinionsbildning. De organisationer som får stöd ska vila på
demokratisk grund, det gäller både organisationens uppbyggnad och den
verksamhet som bedrivs.
KN redovisar 2011 en mindre avvikelse mot budget.
Stödet till den regionala kulturverksamheten uppgick 2011 till 210 miljoner kronor, varav landstingsbidraget stod för 197 miljoner kronor. Stockholms Konserthusstiftelse fick bidrag på 113 miljoner kronor, en ökning med 5 miljoner
kronor jämfört med 2010.
Stödet till föreningslivet uppgick till 47 miljoner kronor medan stödet till folkbildningen uppgick till sammanlagt 90 miljoner kronor.
Antalet helårsarbeten uppgick i december 2011 till 46 vilket är i överensstämmelse med budget. Den procentuella sjukfrånvaron för 2011 uppgår till fyra
procent, vilket innebär en minskning med en procentenhet jämfört med 2010.
Årsbokslutet visar att cirka 74 procent av de externa stöden gått till verksamhet
för barn och unga. Vissa verksamheter, såsom scenkonststödet, stödet till Ung
aktiv kultur, stödet till regionala ungdomsorganisationer samt stödet till
idrottsrörelsen, vänder sig enbart till barn och ungdomar. Inom andra stödkategorier är ambitionen att minst hälften av stöden ska vända sig till verksamhet för barn och unga.
I enlighet med landstingsfullmäktiges uppdrag har KN föreslagit landstingsstyrelsen ett nytt avtal med Stockholms Konserthusstiftelse för åren 2011 - 2014.
Landstingsstyrelsen fastställde avtalet i december 2011. Enligt avtalet erhåller
Konserthusstiftelsen sammanlagt 486 miljoner kronor i driftstöd från landstinget under avtalsperioden. Därutöver reglerar avtalet bland annat jämställdhet och mångfald, miljö, och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Parterna är också överens om att Konserthusstiftelsen ska vidta åtgärder i
syfte att öka sin egenfinansiering vid sidan av landstingets stöd.
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Landstingsrevisorerna
Utfall

Utfall

Budget

2011

2010

2011

Intäkter

32

36

32

- varav SLL internt

32

36

32

-32

-36

-32

0

0

0

24

26

24

Mkr

Kostnader
Resultat
Antal helårsarbeten

Landstingsrevisorerna, Lrev, granskar årligen all verksamhet som bedrivs inom
landstinget i den omfattning som följer av god revisionssed. Granskningen
omfattar såväl nämnder som styrelser. Revisorerna prövar om verksamheten
sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt,
om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.
Revisionen har som mål att:
• ge ett korrekt och fullständigt underlag för landstingsfullmäktiges
ansvarsprövning
• ha god kontakt med fullmäktige och ansvariga styrelser och nämnder
• verka för att landstingets redovisning är rättvisande och av god kvalitet
• verka för en effektiv verksamhet och att landstingets mål och uppdrag
fullgörs
• verka för föredömlig styrning och kontroll av landstingets verksamhet.
Landstingsfullmäktige reducerade Landstingsrevisorernas budget 2011 med 10
procent. Årets resultat är i överensstämmelse med budget.
Patientnämnden
Utfall

Utfall

Budget

2011

2010

2011

Intäkter

20

19

19

- varav SLL internt

18

17

18

-20

-18

-19

Mkr

Kostnader
Resultat
Antal helårsarbeten

0
19

1
18

0
19

Patientnämnden, PaN, är en från vården fristående och opartisk instans som
patienter och anhöriga kan vända sig till när det uppstått problem i kontakterna
med offentligt finansierad hälso- och sjukvård, privat, kommunal och landstingskommunal, samt FTV och privata tandhygienister. Genom att återföra
slutsatser från sina ärenden bidrar nämnden till att utveckla kvaliteten i vården.
Nämnden rekryterar, utbildar och förordnar stödpersoner för patienter som
tvångsvårdas inom psykiatrin eller isoleras enligt smittskyddslagen.
PaN:s resultat 2011 är i överensstämmelse med budget.
Under 2011 kom 4 916 ärenden till nämnden, vilket är något fler än förra året
(4 765). Ärenden kommer in som skrivelser, telefonsamtal, e-post eller vid
personliga besök. De skriftliga ärendena, som är av allvarligare karaktär än
övriga ärenden, har ökat kontinuerligt de senaste åren. Under 2011 uppgick de
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till 1789, vilket är 14 procent fler än föregående år. Ökningen var särskilt tydlig
för specialistvård utanför akutsjukhus och primärvård.
Vid akutsjukhusen ökade ärenden som avser tillgänglighet och behandling med
12 respektive 3 procent. Ärenden som avser ortopedi ökade med 12 procent,
medan internmedicin och gynekologi-obstetrik minskade med 12 procent
vardera.
Ärenden som avser specialistvård utanför akutsjukhusen ökade med 11 procent.
Den största förändringen bestod av klagomål på behandling och bemötande.
Dessa ökade med 34 respektive 16 procent, medan ärenden som avser
tillgänglighet minskade med 17 procent.
Klagomålen inom primärvården har ökat de senaste åren. Jämfört med 2010 är
ökningen 16 procent. De största förändringarna avser bemötande, tillgänglighet
och behandling.
Klagomål på psykiatrisk vård minskade med 13 procent. Ärenden som avser
bemötande och behandling minskade med 20 respektive 18 procent medan
ärenden som avser tillgänglighet ökade med 8 procent.
Under 2011 behandlade nämnden 9 principärenden, varav flera avsåg fler än en
vårdgivare och vårdtyp och ibland även flera patienter. Här uppmärksammades
bland annat brister i sjukskrivningsprocessen som orsakats av problem med
ansvarsfördelningen mellan olika vårdinstanser, brister i rutiner för återbetalning av felaktigt debiterad avgift vid kortbetalning, att efterlevande fått
vänta upp till ett år för att få besked om anhörigs dödsorsak, att vissa vårdgivare
haft bristande kunskaper i hantering av reservnummer för ensamkommande
flyktingbarn samt brister i rehabilitering för små barn med förvärvad
hjärnskada.
PaN redovisar kvalitetsmål från fem identifierade verksamhetsområden:
patientärenden, stödpersonsverksamheten, förebyggande verksamheter, öka
kunskap om PaN och dess förvaltning samt främja kontakter.
Målnivån har angetts till 90 procent i de fall målet endast berör nämndens
verksamhet. När nämnden inte självständigt kan påverka att målet uppnås har
det satts till 80 procent. Enligt nämndens redovisning uppnåddes de mätbara
målen, med något enstaka undantag.
MediCarrier AB
Utfall

Utfall

Budget

2011

2010

2011

Intäkter

506

491

478

- varav SLL internt

393

380

373

-496

-492

-478

10

-1

0

106

102

102

Mkr

Kostnader
Resultat
Antal helårsarbeten

MediCarrier AB, MediC, lagerhåller och distribuerar sjukvårds- och förbrukningsartiklar samt är beställar- och logistikenhet för miljöanpassade
transporter till verksamheter inom landstinget.
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MediC överträffade 2011 målet för tillgänglighet mätt i servicegrad till kunderna. Målet var 97 procent och resultatet blev 98 procent. Målet om ekonomi i
balans uppnåddes.
Årets produktion mätt i antalet levererade orderrader ökade med 8 procent
jämfört med föregående år.
Årets resultat är 10 miljoner kronor vilket är 11 miljoner kronor bättre än 2010
och 10 miljoner kronor högre än budget. Bolaget genomförde i november en
prissänkning motsvarande 8-10 miljoner kronor när det får helårseffekt. Förklaringen till resultatet var huvudsakligen ökade intäkter.
Såväl verksamhetens intäkter som verksamhetens kostnader ökade och är högre
än budget, men även jämfört med 2010. Förklaringen till resultatet var huvudsakligen ökade intäkter, framförallt för produktförsäljning. Volymökningen
avser både SLL:s interna och externa kunder. Ett nytt transportavtal har även
det bidragit till resultatet genom minskade kostnader. Antalet helårsarbeten
ökade med 5 till 106 stycken och översteg budgeterat antal med 4. Avvikelsen
beror bland annat på en resursförstärkning i form av egen personal som ersatt
tidigare inhyrd personal.
År 2012 kommer MediC bland annat att fortsätta öka effektiviteten samt leveranssäkerheten. Arbetet med att ta fram en ny prissättningsmodell kommer att
fortsätta under 2012. Sedan hösten 2011 arbetar MediC med Lean, vilket kommer att genomsyra hela verksamheten 2012.
AB SLL Intemfinans
Mkr

Utfall

Utfall

Budget

Intäkter

2011
33

2010
17

2011
21

11

15

11

- varav SLL internt
Kostnader

-29

-11

-18

Resultat

4

5

3

Antal helårsarbeten

7

8

8

AB SLL internfinans, Intemfinans, har landstingets uppdrag att fungera som
internbank för landstingets förvaltningar och helägda bolag. Internfinans agerar samordnat gentemot externa aktörer påfinansmarknaden.Samverkansavtal
finns mellan Internfinans och landstinget. Bolaget ska på affärsmässiga grunder
bistå SLL, dess förvaltningar, bolag och stiftelser med att förvalta central likviditet, låna upp medel på kapitalmarknaden och låna ut till landstingets förvaltningar och bolag. Internfinans hanterar även landstingskoncernens finansiella
risker, administrerar landstingets koncernkontosystem samt förvaltar landstingets donationsfonder.
Årets resultat uppgick till 3,8 miljoner kronor vilket är 0,8 miljoner kronor
högre än budgeterat resultat.
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Landstingshuset i Stockholm AB
Mkr
Intäkter
- varav SLL internt
Kostnader
Resultat

Utfall

Utfall

Budget

2011

2010

2011

4
0

1
1

0
0

-57
-53

-44

-24

-43

-24

Landstingshuset i Stockholm AB:s, LISAB, resultat för 2011 var negativt på 53
miljoner kronor. Resultatet har belastats med nedskrivning av finansiella
anläggningstillgångar, aktier i dotterbolag, med 32,8 miljoner kronor.
Skadekonto
Utfall

Utfall

Budget

2011

2010

2011

12
12

12
12

12
12

Kostnader

-26

-12

-12

Resultat

-14

0

0

Mkr
Intäkter
- varav SLL internt

Skadekonto är SLL:s försäkringssystem för egendoms- och följdskadeförsäkring. Alla landstingets fastigheter och alla enheters verksamheter utom trafikbolagen är försäkrade genom Skadekonto. Verksamheten finansieras via årliga
premier från försäkringstagarna.
Resultatet för året uppgick till 14 miljoner kronor lägre än budget beroende på
kostnader för LFS för en tidigare inträffad, omfattande vattenskada vid Södertälje sjukhus.
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Intressebolag, stiftelser, kommunalförbund och
donationsfonder
I landstingskoncernens resultat- och balansräkning ingår nämnder, styrelser
och bolag där ägarandelen är mer än 50 procent. Intressebolag, det vill säga
bolag där ägarandelen är mellan 20 och 50 procent, redovisas enligt den så
kallade kapitalandelsmetoden (se även not 14). Stiftelser konsolideras inte i
koncernens resultat och balansräkning på annat sätt än att eventuella givna
bidrag redovisas som en kostnad i resultaträkningen. Nedan presenteras de
större stiftelserna och förbunden som landstinget ensamt eller tillsammans med
andra har bildat.
Stiftelsen Cancercentrum Karolinska, CCK
Inom CCK har all experimentell cancerforskning vid Karolinska Universitetssjukhuset samlats. CCK:s verksamhet stärker den kliniska cancerforskningen
vid sjukhuset. Stiftelsen bildades 1994. Intäkterna är främst hyror. Det egna
kapitalet uppgick år 2010 till 68 miljoner kronor och balansomslutningen till
110 miljoner kronor.
Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin, CMM
CMM samlar cirka 500 personer med kliniska erfarenheter från Karolinska
Universitetssjukhuset och forskningskompetens från Karolinska Institutet för
att forska inom folksjukdomarna. Genom att klargöra de molekylära mekanismerna bakom sjukdomarna går det att utveckla bättre diagnostik, behandling
och förebyggande åtgärder. Intäkterna är främst hyror. Stiftelsens egna kapital
uppgick för 2010 till 88 miljoner kronor och balansomslutningen till 172 miljoner kronor.
Stiftelsen Clara
Stiftelsen har till uppgift att finansiera, uppföra, äga och förvalta lokaler för
Södertörns högskola. Stiftelsen bildades 1998 av landstinget. Stiftelsens intäkter
är främst hyror. Det egna kapitalet uppgick 2010 till 185 miljoner kronor och
balansomslutningen till 1335 miljoner kronor.
Stiftelsen Stockholms läns museum
Museet arbetar för att göra alla medvetna om betydelsen av länets historia och
värdet av kulturmiljöer. Stiftelsen Stockholms läns museum bildades 1982
genom en överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och Norrtälje,
Sigtuna och Södertälje kommuner, Stockholms stad samt Stockholms läns
hembygdsförbund. Stiftelsens egna kapital uppgick år 2010 till 1 miljon kronor
och balansomslutningen till 5 miljoner kronor.
Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum
Äldrecentrum har till uppgift att initiera och genomföra forskning. Stiftelsen
verkar också för att praktiskt omsätta erfarenheter och forskningsresultat inom
områden som har särskild betydelse för äldres situation i samhället. Forskningsstiftelsen Äldrecentrum bildades 1986 av Stockholms läns landsting och
Stockholms stad och de är fortfarande huvudmän. Stiftelsens egna kapital uppgick år 2010 till 5 miljoner kronor och balansomslutningen till 37 miljoner
kronor.
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Skärgårdsstiftelsen
Skärgårdsstiftelsen äger och förvaltar mark i Stockholms skärgård. Syftet är att
bevara skärgårdens egenart, naturvärden och landskapsbild och samtidigt
främja att friluftsliv, kultur, rekreation och turism utvecklas. Stiftelsen arbetar
långsiktigt för en levande skärgård. Stiftelsens egna kapital uppgick år 2010 till
4 miljoner kronor och balansomslutningen till 85 miljoner kronor. Landstinget
är huvudfinansiär och bidraget till verksamheten 2011 uppgick till 47 miljoner
kronor.
Konserthusstiftelsen
Konserthusstiftelsen har som uppgift att förverkliga konstnärliga och kulturella
syften samt att driva en aktiv musikverksamhet. I mån av resurser ska stiftelsen
aktivt verka för andra aktiviteter som direkt eller indirekt främjar musikintresset och ökar musikutbudet. Konserthusstiftelsen äger Konserthuset
och Stockholms läns landsting är huvudfinansiär för Konserthuset och även för
Kungliga Filharmonikerna. Stiftelsens egna kapital uppgick år 2010 till 22 miljoner kronor och balansomslutningen till 63 miljoner kronor. Landstingets bidrag till Konserthuset för 2011 uppgick till 113 miljoner kronor. Under perioden
2007-2009 genomfördes omfattande renoveringar i Konserthuset. Renoveringen finansierades med ett räntefritt lån från SLL på 123,4 miljoner kronor
att amorteras på 20 år.
Donationsfonder
Landstingets donationsfonder, som på uppdrag av landstingsstyrelsen förvaltas
av Internfinans, uppgår till 163 stiftelser/gåvofonder. Marknadsvärdet var 441
miljoner kronor vid årsskiftet 2011-2012. Under 2011 delade stiftelserna ut 23,2
miljoner kronor i enlighet med ändamålsbestämmelserna. Det bokförda värdet
är 423 miljoner kronor.
Kommunalförbund Avancerad Strålbehandling
Ändamålet för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling är att skapa
förutsättningar för att gemensamt investera i och driva en anläggning för
avancerad strålbehandling. Medlemmar i kommunalförbundet är de sju landsting/regioner som har universitetssjukhus. Respektive landsting bidrog 2009
med medel om 0,8 miljoner kronor för kostnader under de första verksamhetsåren, inget bidrag betalades ut för 2010. Kommunalförbundets egna kapital
uppgick år 2009 till -5,3 miljoner kronor och balansomslutningen till 21,2
miljoner kronor.
Samordningsförbund
Samordningsförbund för rehabilitering har bildats i Botkyrka, Huddinge,
Nacka, Södertälje, Värmdö samt Östra Södertörn (Haninge, Nynäshamn och
Tyresö kommuner). Samordningsförbunden har som ändamål att svara för att
finansiellt samordna rehabiliteringsinsatser mellan försäkringskassa, länsarbetsnämnd, landsting och kommun. För 2011 bidrog Stockholms läns
landsting med 12 miljoner kronor till samordningsförbunden.
Stiftelsen Flemingsbergs Science
Landstingsfullmäktige beslutade att godkänna bildandet av Stiftelsen Flemingsbergs Science den 12 oktober 2010. Stiftelsen bildades per 1 januari 2011
med ett stiftelsekapital på 10 miljoner kronor varav SLL har tillskjutit 3,5
miljoner kronor. Stiftelsen Flemingsbergs Science ska främja samarbetet
mellan akademi, näringsliv och samhälle i Flemingsberg. Stiftare är SLL,
Huddinge kommun och Botkyrka kommun.
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Intern kontroll

Syftet med den interna kontrollen är att:
•
•
•
•
•

säkerställa styrbarhet
säkerställa säkerhet
säkerställa effektivitet
undgå allvarliga fel och brister
ge underlag för kontinuerliga förbättringar.
Intern kontroll är viktigt för att uppnå:

• ändamålsenlig, kostnadseffektiv och säker verksamhet
• tillförlitlig ekonomisk och finansiell rapportering och information
• efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter med mera.
Policyn och reglementet om intern kontroll utgör grunden för Stockholms läns
landstings interna kontroll. Landstingsfullmäktige beslutade den 13 december
2005 om "Intern kontroll - policy och reglemente för Stockholms läns landsting
och bolag", LS 0508-1353. Beslutet innebär bland annat att nämnder och styrelser ska upprätta interna kontrollplaner. Samtliga dessa regler fmns samlade och
tillgängliga på SLL:s intranät.
En del av den interna kontrollen för nämnder och styrelser är att följa upp hur
policybesluten och övriga viktiga styrdokument, till exempel fmanspolicyn,
efterlevs.
I förvaltningsberättelsen för landstingets förvaltningar och bolag ska avrapportering ske om statusen på underhåll/utveckling av de interna kontrollplanerna.
Samtliga enheter har i sin rapportering beskrivit det pågående arbetet med den
interna kontrollen.
Uppföljningen sker främst i samband med delårsrapport och årsbokslut och
bygger på de uppgifter som landstingets förvaltningar och bolag lämnat och
indikerar en god efterlevnad.
Redovisningsprinciper och instruktioner som har betydelse för den finansiella
rapporteringen uppdateras löpande och återfinns i SLL:s ekonomihandbok.
Finansiell rapportering sker regelbundet till landstingsstyrelsen i enlighet med
fastställda tidsplaner. Även de uttalanden som förvaltnings-/bolagsledning
obligatoriskt får avlämna i samband med avlämnandet av årsbokslutet är att
betrakta som en del av landstingsstyrelsens kontroll av verksamheten.
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Medarbetare

Landstingets personal- och kompetensförsörjning är avgörande för att de
övergripande målen hög tillgänglighet, ökad effektivitet och stärkt patientsäkerhet ska uppnås. Under året genomfördes en rad aktiviteter och åtgärder
för att säkra framtidens kompetensförsörjning.
För att tydliggöra utbildningsområdet och stärka landstinget i sin roll som
beställare av utbildning inrättades ett utbildnings- och kompetensråd med
företrädare för förvaltningar och bolag samt privata vårdgivare. I samverkan
med regionens högskolor gjordes särskilda satsningar för att kvalitetssäkra
innehåll och inriktning i vårdutbildningarna och tillgodose behovet av specialistutbildad personal.
Det personalstrategiska arbetet utgår ifrån de grundläggande principerna i
landstingets personalpolicy:
• aktivt ansvarstagande
• kund- och resultatfokus
• förändring och utveckling.
Medarbetare per verksamhetsområde

2010

2011
Hälso- och sjukvård inkl. tandvård )
1

Trafik
Fastighetsverksamhet
Övrig verksamhet )
2

Totalt
Antal helårsarbeten )
3

Sysselsättningsgrad %

4)

Deltidsanställda % )
5

Förändr.
11/10
%

Inom respektive
verksamhetsområde
%-andel
%-andel
kvinnor
män
2011
2011

41 049

80,6

19,4

663

48,3

51,7

217

48,0

52,0
44,5

1 026

55,5

42 955

79,5

20,5

40 670

79,7

20,3

95,2

95,4

94,5

15,3

86,0

14,0

- varav inom förvaltningarna

27 990

78,9

21,1

- varav inom bolagen

14 965

80,2

19,8

) I underlaget ingår alla anställda i TioHundra A B som ägs av landstinget tillsammans med Norrtälje kommun med 50
procent var. Totalt har TioHundra 2 619 medarbetare. I övrig verksamhet ingår Kulturnämnden, MediCarrier AB,
LSF (inkl NKS), Regionplanenämnden, Landstingsrevisorerna, Patientnämnden och A B Stockholms länas landsting
Internfinans. )Summerad sysselsättningsgrad. ^Sysselsättningsgrad iförhållande till antalet anställda. >Andelen
kvinnor respektive män av totalt antal deltidsanställda.
1

2)

3

5
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Personalvolym
SLL Personalvolym*

UtfalI januari-december2011

39662

Utfal I j an uari-d ecember2010

39771

Bud g et hel år 2011

* H elårsarbete avtalad tid fö r samtliga enheter fö ruto m fö r SL, WÅ A B,
Locum och S C A B som har genomsnittligt antal årsarbetare.
*) 2011 och 2010 års siffra r inkluderar 50 procent av Tio H undra A B.

Antal helårsarbeten eller motsvarande mått inom SLL uppgick under 2011 till
39 662 vilket är 109 färre än budget och 160 fler än 2010. De enheter som står
för största avvikelserna jämfört med budgeten är Karolinska och TN. Övriga
enheter avviker inte nämnvärt från den lagda planeringen. Inom den samlade
hälso- och sjukvården uppgick antal helårsarbeten till 37 237, vilket är 23 fler
än budget. Inom trafikområdet uppgår antalet till 688, vilket är 84 färre än
budget och övriga verksamheter avviker med 48 färre jämfört med budget.
Den totala volymen helårsarbeten inklusive extratid (övertid, mertid, jour/beredskap etc.) uppgick under året till 42 302, vilket är 0,6 procent fler än under
2010. Ökningen beror på en ökad andel närvarotid inklusive extratid.
Bemanningskostnader
Bemanningskostnader
Mkr

2011

2010

-15 254

Lönekostnader

-230

därav -sjuklön
-ersättning för övrig frånvaro

-2 462
-225

-övertidsersättning

-20

Semesterlön
Pensionskostnader

-3 676

Sociala avgifter

-4 651

Övriga personalkostnader )
1

Summa personalkostnader

-502
-24 103

Kostnad för inhyrd personal

-296

därav -Hälso- och sjukvården inkl tandvård

-218

-Trafik
-Fastigheter
-Övriga
Summa bemanningskostnader

-22 508

-75
0
-3
-24 399

-22 741

> Företagshälsovård,friskvård, utbildnings-och konferenskostnader, personalrepresentation och kostnadsersättningar.

1
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Löner
Medellöner^ för anställda inom landstingskoncernen var 31 620 kronor per
månad, en ökning med 807 kronor eller 2,6 procent sedan 2010. För kvinnor
var ökningen 828 kronor eller 2,9 procent från 29 003 till 29 831 kr. För män
var ökningen 616 kronor eller 2,3 procent, från 38 381 till 38 997 kronor.
Chef- och ledarskap
Inom landstinget har flera initiativ tagits i syfte att identifiera chefskandidater,
tydliggöra uppdraget som chef samt utveckla och stödja nuvarande chefer inom
ledarskap, strategisk utveckling, ekonomisk styrning och utveckling för ledningsgrupper. I februari startade den fjärde omgången av Regional Utveckling
för Framtida Förvaltningsledning, RUFF, som är ett samarbete mellan
Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen och Region Skåne.
En "Introduktionsdag för nytillträdda chefer inom SLL" arrangerades med
syftet att öka kunskapen om landstingets uppdrag och styrning, värdegrund
och att presentera landstingsledningens syn på ledarskap. I början av december startades ett nätverk för landstingets unga chefer, 36 år eller yngre. Målet
med nätverket är att främja tillväxten av chefer, behålla och utveckla unga
chefer, attrahera unga att vilja bli chefer samt att öka rörligheten av chefer
inom landstinget.
Andelen chefer
Antal och andel chefer på olika nivåer
fördelat på kön
1)

2011
Män
Kvinnor
% Antal
Antal

2010
%

53
10
47
9
AA-chef direkt underställd politisk
nämnd/styrelse
54
55
46
46
BA - chef direkt underställd AA-chef
36
119
64
211
BB - Mellanchef underställd AA/BA- chef
22
22
78
74
BC - chef direkt överställd C-chef
23
312
77
1 032
C- 1 :a linjens chef
27
518
1 372
73
Totalt
Med chef menas person med personal-, budget- och verksamhetsansvar.

Kvinnor
Totalt
Antal Antal
19
101
330
96
1344
1890

9
54
212
87
1 010
1 372

%

Män
Antal

%

Totalt
Antal

45

11

55

20

48
59
69
77
71

58
143
38
285
535

52
41
31
23
29

0
112
355
125
1295
1 907

1)

Personal- och k o m p e t e n s f ö r s ö r j n i n g
Personalförsörjning och kompetensutveckling är ett av huvudområdena i arbetet med den Framtidsplan för hälso- och sjukvården, som landstingsfullmäktige beslutat om. Medelåldern hos landstingets medarbetare är 46 år för både
kvinnor och män. Det ökade vårdbehovet, i kombination med kommande pensionsavgångar, strukturella förändringar samt medicinsk/teknisk utveckling
och ekonomiska förutsättningar, kräver framförhållning och planering. Arbetet med att införa en landstingsgemensam modell för kompetensplanering med
IT-stöd fortsatte med syftet att förbättra möjligheterna till kontinuerlig kompetensplanering. Projektet KOLL, KOmpetens sLL, har drivits under två år i ett
antal pilotverksamheter och nu planeras för ett breddinförande inom landstingets verksamheter.
För att främja den långsiktiga rekryteringen deltog landstinget på flera arbetsmarknadsdagar och mässor. Särskilda insatser gjordes för att ta tillvara kompetensen hos personer med utländsk vårdutbildning. Bland annat anordnade
landstinget ett seminarium på temat "Kompetens har ingen färg" för målgruppen politiker, tjänstemän, chefer och privata vårdgivare. Seminariet arranGrundlön + fast lönetillägg uppräknat till heltid, total löneökning inom ramen för löneavtal
enligt HÖK, för redan anställd personal och lönesättning för nyanställd personal.
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gerades i samband med Länsstyrelsens regionala satsning "Anställ Kompetensen". Syftet var att ge en bild av läget på arbetsmarknaden i länet för personer
med utländsk bakgrund samt att presentera landstingets eget arbete kring
mångfaldsfrågor.
Efterfrågan på personal har inom några specialiteter varit större än tillgången.
Det gäller till exempel läkare inom anestesi, allmänmedicin och psykiatri och
ögon samt sjuksköterskor inom psykiatri och barn. Stockholmsregionen har
enligt Socialstyrelsens statistik landets lägsta tillgång på yrkesverksamma sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor i förhållande till folkmängden. Mot
denna bakgrund gjordes särskilda insatser för att säkerställa antalet utbildningsplatser på specialistutbildningar inom bristområden.
Under året har cirka 300 personer haft anställning eller praktik i arbetsmarknadspolitiska program. Vidare har insatser som riktar sig till unga varit särskilt
prioriterade. Ungdomar erbjöds möjlighet att prova på landstingets verksamheter, bland annat genom 350 platser till PRAO för högstadieelever. Landstingets årliga satsning på sommarjobb resulterade i att 745 ungdomar i åldern
16 -18 år, 57 procent flickor och 43 procent pojkar, genomförde cirka fyra
veckors sommarjobb. Av dessa var 20 ungdomar med funktionsnedsättning. Av
den uppföljning som gjorts framgår att över 90 procent av ungdomarna var
nöjda eller mycket nöjda med sitt sommarjobb.
Utbildnings- och kompetensutveckling
I landstingets uppdrag som sjukvårdshuvudman ingår att planera den långsiktiga personal- och kompetensförsörjningen för att säkerställa tillgången på rätt
kompetens i länet. Detta görs bland annat genom samarbete med Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen och länets högskolor.
Samarbetet mellan landstinget och Stockholms stad för att utveckla Vård- och
omsorgscollege, VOC, i Stockholms län fortsatte. Verksamheten ska vidareutvecklas genom ett nära samarbete mellan utbildningsanordnare och arbetsliv
inom vård och omsorg på regional och lokal nivå.
Stockholms läns landsting tar varje år emot ett stort antal studenter och elever.
Landstinget erbjuder verksamhetsförlagd utbildning som för 2011 motsvarade
cirka 80 000 så kallade studentveckor. En utökning av antalet studenter kommer att ske från och med 2012.
Arbetet med att utveckla Akademiska vårdcentraler, AVC, som är ett koncept
för att stärka och utveckla utbildning och forskning inom primärvården fortsatte under året. Målsättningen är att utveckla ett landstingsövergripande koncept för hur utbildningsfrågor ska stärkas och hanteras inom vårdverksamheterna oberoende av driftsform.
Gyllene Äpplet
Gyllene Äpplet delades för artonde året i rad ut till medarbetare som skapat
möjligheter för lärande inom landstinget. Förstapristagare blev Margareta Skog,
vårdutvecklingssamordnare, Karolinska som har skrivit en bok med råd till dem
som möter patienter med demenssjukdom. Andra pris gick till Fanny Bergman
och Susanne Wiklund, hygiensjuksköterskor vid Vårdhygien Stockholms län
som har utvecklat ett e-utbildningsprogram med fokus på att förbättra vårdhygienen. I syfte att sprida kunskap och goda exempel hålls i samband med
prisutdelningen ett seminarium där pristagarna berättar om sitt arbete.
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Arbetsmiljö och h ä l s a
Åtgärder för ökad patientsäkerhet och en trygg arbetsmiljö för landstingets
medarbetare har varit högt prioriterade under året. Ett processinriktat
arbetssätt och flödesorientering inom hälso- och sjukvården bidrog till att
vidareutveckla arbetsmiljöarbetet i positiv riktning. Arbetet med åtgärder
kopplade till resultatet av medarbetarenkäten har legat till grund för verksamheternas förbättrings- och hälsoarbete.
För att stimulera till förebyggande åtgärder har verksamheterna infört tydliga
rutiner vid korttidssjukfrånvaro och gjort handlingsplaner för minskad sjukfrånvaro. Hälsofrämjande åtgärder och förebyggande friskvårdsaktiviteter har
varit prioriterade. Aktiv uppföljning av tillbud och arbetsskador kombinerad
med riskbedömningar vid överbelastade situationer har bidragit till en förbättrad struktur och systematik i arbetsmiljöarbetet. Under våren fastställdes
nya landstingsövergripande riktlinjer för alkohol- och drogfria arbetsplatser.
Hälsorelaterade nyckeltal

2011

2010

2009

2008

2007

Medarbetarindex

75,0

75,0

74,0

72,0

71,0

Frisktal %>

69,0

73,0

71,0

62,0

71,0

5,2

5,4

6,1

6,9

7,4

16,3

15,4

16,2

18,4

20,4

1

Sjukfrånvaro %
Sjukdagar per anställd

1) Andel anställda med 0 eller högst 5 sjukfrånvaro dagar

Budgetmålet "Stolta medarbetare" följs upp genom landstingets medarbetarenkät och indikatorn Medarbetarindex som är det samlade värdet för koncernen. Målsättningen är att Medarbetarindex ska öka vilket också skett under de
senaste fem åren. Resultatet visar dock att totalvärdet på Medarbetarindex
även för 2011 uppgick till 75 (75).
Målsättningen för 2011 var att den genomsnittliga sjukfrånvaron ska vara högst
4,5 procent. Som framgår av sjukfrånvaroredovisningen ökade den genomsnittliga sjukfrånvaron med cirka en dag till 16,3 sjukdagar per anställd (15,4)Ökningen gäller både den korta sjukfrånvaron och den sjukfrånvaro som omfattar 60 dagar eller mer. Noteras bör att den obligatoriska sjukfrånvaroredovisningen omfattar timanställda samt aktivitets- och tidsbegränsad sjukersättning, vilket gör att uppgifterna inte är jämförbara med antal sjukdagar per
anställd.
I likhet med den trend som gäller för landet i stort kan det vara ett tecken på
att de senaste årens positiva utveckling med minskad sjukfrånvaro är på väg att
brytas. En bidragande orsak till ökningen av den långa sjukfrånvaron är reglerna om utförsäkring som kan innebära att en person efter en lång sjukfrånvaroperiod och tre månaders karenstid eller arbetslivsintroduktion åter har rätt till
sjukpenning och därmed ingår i sjukfrånvarostatistiken.
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Sjukfrånvaro
Utfall
2011
Män
Kvinnor
Genomsnittligt antal sjukfrånvaro per anställd

17,9

Totalt Kvinnor

9,4

16,3

17,0

Utfall
2010
Män

Totalt

9,1

15,4

Genomsnittligt antal sjukfrånvaro per vårdgren;
-akutsjukvård

17,3

7,5

15,6

16,7

7,3

15,0

-geriatrik

17,5

12,7

16,9

17,9

19,0

18,0

-psykiatri

21,3

13,7

19,1

19,8

13,1

17,9

-primärvård

15,0

8,7

14,2

15,1

10,2

14,5

Sjuktillfällen < 14 dagar

91%

94%

92%

91%

94%

91%

Sjuktillfällen > 14 dagar

9%

6%

8%

9%

6%

9%

Sjukfrånvaro
Obligatorisk sjukfrånvaroredovisning
2011

2010

arbetstid
Kvinnors sjukfrånvaroandel

%
5,8

%
6,0

Mäns sjukfrånvaroandel

3,0

Total sjukfrånvaroandel

5,2

3,1
5,4

Sjukfrånvaroandel för medarb. <=29 år

4,3

4,5

Sjukfrånvaroandel för medarb. 30-49 år

4,9

Sjukfrånvaroandel för medarb. >50 år

5,5

5,1
5,9

Sjukfrånvaro i relation till ordinarie
1)

47,3
50,5
Sjukfrånvaroandel 60 dagar eller mer i förhållande till total sjukfrånvarotid
) Ordinarie arbetstid = anställningens avtalade tid exkl. frånvaro (eventuella frånvaroorsaker som
saknar ekonomiska värden ingår, t.ex. tjänstledighet utan lön, i enlighet med S K L s tolkning) I den
procentuella obligatoriska sjukfrånvaroredovisningen ingår timanställda samt aktivitets- och
tidsbegränsad sjukersättning i underlagen. Den är därför inte direkt jämförbar med antal sjukdagar
per anställd, där dessa grupper inte ingår.
1

J ä m s t ä l l d h e t och m å n g f a l d - Lika villkor och m ö j l i g h e t e r

Den certifierade jämlikhets- och jämställdhetsutbildningen för chefer respektive handläggare har fortsatt och under året genomfördes fyra utbildningar för
chefer och två för handläggare. På landstingsgemensam nivå har ett jämställdhetsindex, JÄMIX, tagits fram. Vidare har för första gången ett nyckeltal för
etnisk bakgrund tagits fram för landstinget. Av landstingets chefer är cirka 73
procent kvinnor och 27 procent män, vilket stämmer väl överens med antalet
anställda kvinnor och män i landstinget.
Under året fick landstinget särskilda medel från SKL, så kallade HÅJ-pengar
(HÄllbar Jämställdhet), för två projekt inom vårdområdet: "Nyckeltal för
jämställd vård" och "Genusaspekter vid läkemedelsanvändning". Det årliga
seminariet "Genus i vården" genomfördes under hösten. Verksamheterna
genomförde egna aktiviteter, till exempel föreläsningar för personal om
mångfald generellt, jämställdhet och genus, funktionsnedsättning, etnisk
mångfald. En särskild HBT-policy för frågor som rör homosexuella, bisexuella
och transpersoner antogs i december. Genomförandeprojektet "Din kompetens
- Vår möjlighet" fortsatte sitt utbildningsuppdrag. Projektidén är att ökad
kunskap hos landstinget som arbetsgivare resulterar i att fler personer med
funktionsnedsättning anställs.
Pensionärsprogrammet för anställda inom förvaltningar och bolag vände sig
under hösten 2011 till årskullen född 1949. Vid 16 olika tillfällen med pensionsinformation deltog sammanlagt 590 personer. Antalet nya pensionärer, alla
kategorier, uppgick till 2 465.
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Personaladministrativa IT-stöd
Landstingets systemförvaltning omfattar förutom sedvanliga Personaladministrativa, PA,-system även system avseende planeringsverktyg för praktikplaceringar. En förbättrad funktion vid AT-läkarrekryteringar har utvecklats
och tagits i drift. Arbetet med att upphandla ett resursplaneringssystem för
läkare/ tandläkare inleddes. Etableringen av en förvaltningsstyrningsmodell,
SLL:s Pm3-modell, fortgick, bland annat genomfördes en metodutbildning i
modellen för alla medarbetare inom förvaltningsorganisationen.
Förhandlingarna om ett reviderat underhålls- och utvecklingsavtal för PA- och
lönesystemet slutfördes under året. Det reviderade avtalet bidrar till en förbättrad uppföljning och ger landstinget bättre möjligheter än tidigare att
utkräva påföljder för eventuella kvalitetsbrister i hantering av incidenter och
leveranser.

Miljö
Miljö Steg 5 är Stockholms läns landstings miljöpolitiska program för åren
2007-2011. Det betyder att årets redovisning är en slutrapportering av miljöprogrammets mål, i punktform nedan. Nedan ges en preliminär sammanfattning av 2011 års resultat. En mer omfattande sammanställning och analys görs
till landstingets separata miljöredovisning. Då är alla underlag kompletta och
vissa resultat kan vara korrigerade.
Transporter
• År 2011 utförs minst hälften av landstingets person- och varutransporter
med förnybara drivmedel
• År 2011 är kollektivtrafikens utsläpp av partiklar och kväveoxider kraftigt
reducerade och det bedrivs ett systematiskt bullerreduktionsarbete.
Vid slutet av året nådde landstinget målet att transporterna till minst 50
procent ska drivas med förnybara drivmedel. För hela året är dock andelen
förnybart 49 procent eftersom många av SL:s nya miljöbussar sattes i drift sent
på året. Landstinget når även målen om att minska utsläppen av partiklar och
kväveoxider samt buller.
Andel förnybart, volymprocent av årsförbrukning
Förnybart bränsle för landstingets
transporter

2011 2010

2009

2008

2007

33

31

31

30

49

TN:s busstrafik står för den avgjort största delen av landstingets transporter
och andelen förnybart bränsle är cirka 56 procent. Resultatet överträffar TN:s
tidigare prognoser. Förklaringen är det stora genomslaget för bussar som helt
drivs med rapsmetylester, RME, samt att trafikoperatörerna i de nya avtalen
vid driftstart valde att köra en flotta med högre andel förnybart än vad som
krävdes.
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TN:s bussflotta per den 31 december
2009

2008

2007

Dieselbussar
1374 1495
418
Etanolbussar
545
103
Biogasbussar
131
0
0
RME-bussar
Dieselbussarna har en inblandning av 5 procent RME i bränslet.

1441
424
64
0

1450
390
51
0

2011

2010

960
768
229
211

Även kollektivtrafiken till sjöss samt för personer med funktionsnedsättning,
färdtjänst, utgör betydande delar av landstingets transporter. Andelen förnybart drivmedel för färdtjänsten ökade till cirka 25 procent. Kollektivtrafiken
till sjöss har svårt att finna ett lämpligt alternativ till dieseln och använder idag
knappt 4 procent förnybara drivmedel.
Kollektivtrafikens utsläpp av partiklar och kväveoxider har minskat jämfört
med 2006, vilket till stor del beror på att äldre bussar fasats ut och att andelen
bussar med förnybara bränslen ökat. Samtidigt har också busstrafiken ökat
mellan åren. Vidare arbetar TN systematiskt med att reducera buller och
gjorde 2011 bland annat utvärderingar av olika bullerdämpande åtgärder och
ställde krav vid upphandling av nya spårvagnar.
Kollektivtrafi <ens utsläpip, ton
2010

2011

2009

2008

2007

2006

20
30
20
34
Partiklar
29
31
1780
1768
1
667
1
272
1787
Kväveoxider
1518
Förutom busstrafik ingår kollektivtrafik till sjöss samt kollektivtrafik :ör
personer med funktionsnedsättningar, dvs. färdtjänst.

Energi
• År 2011 har den totala energianvändningen inte ökat jämfört med år 2000,
TN har 2006 som basår
• År 2011 kommer all el och kyla från miljöanpassade källor
• År 2011 kommer minst 75 procent av värmen från förnybara källor som ger
låga utsläpp.
Landstingets mål om energianvändning är till största del uppnådda. Den totala
energianvändningen för TN är visserligen högre än 2006, troligen beroende
på att fler lokaler omfattas, men samtidigt har kollektivtrafiken ökat, vilket gör
att den relativa energianvändningen ändå är lägre.
10

Energianvändning för lokaler
Energianvändning basår
Energianvändning 2011
KWh/ KWh/
Totalt,
KWh/ KWh/
Totalt,
kvm
pkm
Mwh
m2
pkm
Mwh
—
—
229
490 725
Locum
444 682
251
—
—
0,048
0,049
TN
230 195
245 400
Locum har år 2000 som basår, medan TN jämför med 2006. Ord1 örklaring:
personkilometer, pkm, är ett mått på TN:s trafikarbete.
:

Energianvändning för TN:s lokaler avser el, värme och kyla för tunnelbanestationer, pendeltågstationer,
lokaltågstationer, spårdepåer samt bussterminaler.
1 0
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För både Locum och TN är andelen förnybar el 100 procent, liksom användningen av kyla för TN:s lokaler. Dock saknar Locum tillförlitliga uppgifter från
leverantören avseende andel förnybar kyla. Sammantaget för Locum och TN är
ändå användningen av el och kyla, inklusive el för spårtrafik, nära 100 procent
förnybar (minst 97 procent). Andel värme till Locums och TN:s lokaler som
kommer från förnybara källor är 87 procent.
Läkemedel

• År 2011 är nivåerna av de mest miljöstörande läkemedlen i utsläppen från
reningsverken eller i ytvatten lägre än 2005
• År 2011 är utsläppen av lustgas minskade med 75 procent jämfört med år
2002.

Landstingsstyrelsens förvaltning, LSF, följer utsläppen av miljö- och hälsostörande läkemedel. En första granskning av resultaten från 2011 års provtagning visar på halter som är högre än 2005, det vill säga att målet inte nås.
Lustgasutsläppen däremot fortsatte att minska 2011 och ligger nu i nivå med
målet på 75 procents minskning.
Vårdverksamheterna arbetar kontinuerligt för att minska miljöpåverkan av
läkemedel. På till exempel Karolinska installerades läkemedelsautomater, i ett
projekt avseende säker läkemedelshantering, vilket förväntas leda till minskad
mängd läkemedelsavfall.
För att utbyta erfarenheter och sprida kunskap fmns ett nätverk inom
landstinget, och landstinget samverkar även externt i dessa frågor genom det
nationella samarbetet med andra landsting och regioner.
Landstinget använder lustgas som smärtlindring vid förlossningar, operationer
och inom FTV. Sedan slutet av 2010 finns lustgasrening vid samtliga förlossningssjukhus i landstinget. Utsläppen av lustgas är, enligt preliminära beräkningar, knappt 11 ton. Utsläppen 2002 var 33 ton. Samtidigt var det fler
förlossningar 2011 och när det beaktas bedöms utsläppen vara omkring 75
procent lägre än 2002 .
11

Utsläpp från förlossning och övrig medicinsk användning, ton
2011 2010

Utsläpp av lustgas

11

16

2009

2008

2007

2002

19

21

26

33

Kemikalier

• År 2011 har 25 procent av de kemikalier och kemiska produkter, som är
uppsatta på landstingets utfasningslista, fasats ut.
Landstingets systematiska arbete med att fasa ut miljö- och hälsofarliga kemikalier är framgångsrikt och bedömningen är att målet nås. Inom berörda verksamheter är användningen av de utpekade kemikalierna omkring 90 procent
lägre än 2006. Vad gäller de så kallade awecklingskemikalierna så ser de ut
att vara helt borta ur verksamheterna. Några verksamheter har dock behov av
att använda vissa awecklingskemikalier och då alternativ ejfinnspå marknaden sökte de och fick dispens 2011. Uppföljningen omfattar egna vårdverksamheter och vissa kemikalieintensiva privata vårdgivare.
12

11
1 2

1 denna beräkning exkluderas även förlossningssjukhusens övriga medicinska användning.
Med awecklingskemikalier avses vissa särskilt miljö- och hälsofarliga kemikalier som ska avvecklas helt.
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Produkter

• År 2011 prioriteras resurssnålhet och kretsloppsanpassning vid upphandling
och inköp
• År 2011 har inköpen av varor och förbrukningsartiklar som innehåller
landstingets utfasningskemikalier upphört
• År 2011 är 25 procent av landstingets måltider baserade på ekologiskt
framställda produkter
• År 2011 har användningen av byggmaterial som innehåller ämnen upptagna
på Locums awecklingslista upphört.
Sammanfattningsvis bedöms landstingets mål om produkter i huvudsak vara
uppnådda. Förvaltningar och bolag arbetar på olika sätt för att prioritera
resurssnålhet och kretsloppsanpassning vid upphandling och inköp, och har
rutiner för att styra arbetet.
Liksom förra året ställdes 2011 krav i alla centrala upphandlingar om att det
inte får förekomma awecklingskemikalier i varor. Genom att ställa krav vid
upphandling försöker landstinget även få bort produkter med PVC och ftalater,
främst de mest miljö- och hälsofarligaftalaterna,till exempel DEHP. Idag är
det dock inte möjligt att helt avveckla dessa utan landstinget fokuserar i stället
på vissa varor, till exempel undersökningshandskar. Ett positivt trendbrott
2011 är att en del leverantörer nu helt börjar frångå ftalater och ersätter dem
med andra mjukgörare, som är bättre ur miljö- och hälsosynpunkt.
Landstinget fortsatte 2011 arbetet med att öka andelen ekologiska livsmedel.
Det underlag som finns för patientkost pekar på att landstinget når över 25
procent ekologiska livsmedel.
I enlighet med miljöprogrammet arbetar Locum, NKS och TN med att fasa ut
kemikalier genom sitt engagemang i Byggvarubedömningen, BVB. Det är ett
system med kriterier för miljöbedömning av byggvaror. Vid byggprojekt ställs
krav på att BVB:s kriterier ska användas för val av produkter.
Miljöledning

• År 2011 fortsätter alla landstingets verksamheter att ha miljöledningssystem
som är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och som styr såväl mot
landstingets övergripande mål som mot lokala miljömål
• År 2011 är miljöledningssystemen integrerade i ordinarie verksamhetsstyrning
• År 2011 ingår miljöhänsyn som en naturlig del i beslutsprocesserna.
En övergripande bedömning av landstingets mål om miljöledning är att målen
till större del uppnås. Samtliga förvaltningar och bolag är miljöcertifierade
enligt ISO 14001 och målet att miljöledningssystemen ska vara integrerade i
ordinarie verksamhetsstyrning är inte helt men i hög grad uppfyllt. Miljöhänsyn ingår också, helt eller delvis, som en del av den ordinarie beslutsprocessen
hos landstingets förvaltningar och bolag.
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Upphandling

• År 2011 genomförs alla miljöprioriterade upphandlingar och beställningar
med relevanta miljökrav som följs upp
• År 2011 skärps miljökraven kontinuerligt för de miljöprioriterade upphandlingarna.
Sammantaget bedöms landstingets mål om miljöledning vara helt eller till
större del uppnådda. Vid upphandling ställer landstinget miljökrav, som
beaktar miljöhänsyn enligt Miljö Steg 5 och som är relevanta och proportionerliga. Det fmns också ett etablerat arbete för att följa upp och kontinuerligt
skärpa miljökraven.
Kommunikation

• År 2011 känner alla landstingets anställda till hur miljöprogrammet berör
deras arbete
• År 2011 är landstingets bolag och förvaltningar kända i sina respektive
verksamhetsområden som föregångare inom miljöområdet
• År 2011 har landstinget deltagit i minst ett externt samarbete per miljömålsområde, där man arbetat för att bidra till lösningar på miljöproblemen.
Landstingets mål om kommunikation är uppnådda. Förvaltningar och bolag
har handlingsplaner för miljökommunikation och sprider kunskap internt om
miljöarbetet genom till exempel utbildningar, intranät och nyhetsbrev.
Landstinget deltar i samarbeten med externa intressenter med syfte att minska
miljöpåverkan. Hösten 2011 lät landstinget göra en attitydundersökning bland
olika intressenter. Där instämde 73 procent av respondenterna i hög grad i påståendet att landstinget är en föregångare och banbrytande inom miljöområdet
medan 64 procent i hög grad instämde i påståendet att landstingets miljöarbete är framgångsrikt jämfört med andra landsting.

Funktionsnedsättning
"Mer än bara trösklar" - program 2011-2015 för delaktighet för personer med
funktionsnedsättning. Följande är exempel på hur förvaltningar och bolag har
implementerat programmet:
•
•
•
•

•
•
•

Kollektivtrafiken till sjöss har påbörjat ett arbete med att ta fram riktlinjer
för bättre skyltning av fartygen för personer med synnedsättning. Nya riktlinjer håller också på att tas fram för bryggor.
SÖS har arbetat med att öka tillgängligheten på sjukhusets externa hemsida. En översyn av skyltningen har genomförts.
TN har ett upphandlat avtal som innehåller bemötande för konsultläkare.
Personal/förare som får klagomål från resenärer ska genomgå utbildning
vid behov.
Medarbetare inom kollektivtrafiken på land och deras leverantörer utbildas
i tillgänglighetsfrågor. De nya reklambyråer som upphandlades utbildades.
Bemötandet får lägre betyg 2011 jämfört med 2008. Kollektivtrafiken på
land är mer tillgänglig år 2011 än år 2008.
Busshållsplatsen utanför S:t Erik Ögonsjukhus heter numera S:t Eriks
Ögonsjukhus för att underlätta för besökarna.
I samtliga av SLSO:s vårdavtal/regelböcker fmns ett avsnitt om bemötande.
PaN erbjuder hjälp till funktionsnedsatta som själva inte har möjlighet att
göra en skriftlig anmälan till förvaltningen. Förmedlar kontakter till handikapporganisationer.
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LSF driver 2010-2012 det koncemövergripande ESF-projektet "Din
Kompetens - Vår möjlighet". Det långsiktiga målet är att SLL ska anställa
fler personer med funktionsnedsättning. Projektet har en webbsida på
SLL:s intranät. 49 medarbetare har deltagit i utbildningen.
2012 ska tillgänglighet bli en egen punkt i Locums affärsplan. Ett skyltningsprojekt på Sabbatsbergs sjukhus har följts upp med ett brukartest.
Inventeringar av enkelt avhjälpta hinder har utförts.
Målen i "Mer än bara trösklar" finns inskrivna i de driftavtal KN skriver
med vissa större mottagare av kulturstöd. KN har planerat en fortbildningsinsats för samtliga anställda under 2012.
En stor satsning för att öka tillgängligheten har genomförts på FTV:s nya
webb.

Folkhälsoarbete
Folkhälsoarbetet i Stockholms läns landsting bygger på den folkhälsopolicy
som antogs av landstingsfullmäktige 2005. Baserat på policyn har en handlingsplan utvecklats för folkhälsoarbetet i landstingets förvaltningar och bolag,
Handling för hälsa, som uppdaterats under 2011. Denna Handling för hälsa
2012-2014 listar prioriterade insatser under respektive mål och beskriver tre
områden av strategisk betydelse för att nå målen:
• att arbeta för en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård
• att samverka kring hälsa med andra aktörer i länet
• att arbeta med kommunikation inom SLL, med andra aktörer och med
länets medborgare.
Under 2011 genomfördes en uppföljning av föregående handlingsplan som
täckte åren 2008-2010. Den visade att planen bidragit till ökad legitimitet för
folkhälsofrågorna och att många förvaltningar och bolag genomfört flertalet
insatser i planen.
Under 2011 har arbete pågått med att kartlägga folkhälsoläget och identifiera
vilka förbättringar som kan göras för att förbättra folkhälsan. Tolv delrapporter
om olika folkhälsoområden har skrivits och utifrån dem har
Folkhälsorapport
2011 tagits fram. Folkhälsorapporten beskriver hur hälsan hos invånarna i
Stockholms län överlag har fortsatt att förbättras, men ger också många förslag
till åtgärder för att ytterligare förbättra den. Fem utmaningar för det fortsatta
folkhälsoarbetet identifieras i rapporten: de ungas psykiska ohälsa, riskabla
alkoholvanor, övervikt och fetma, rökning, särskilt bland de yngre, och ojämlikhet i hälsa. Folkhälsorapporten har gjorts tillgänglig för alla invånare i länet
via en interaktiv webbplats^ och en facebooksida kring folkhälsofrågor har
öppnats inom Vårdguiden.
Som ett led i att stärka hälso- och sjukvårdens hälsofrämjande insatser i socialt
och ekonomiskt utsatta områden har några vårdcentraler i dessa områden
arbetat med hälsosamtal och utbildningsinsatser som hälsoskola och gruppaktiviteter för rökande småbarnsföräldrar. En uppföljning under 2011 visade
att det har varit möjligt att genomföra omfattande hälsofrämjande insatser
enligt plan och att vårdens kvalitet därigenom kunnat utvecklas.
Ett projekt med särskild satsning på att nå vissa språkgrupper har under året
drivits med EU-bidrag. Ett tiotal hälsokommunikatörer med rötter i de större
invandrarspråken har varit verksamma som hälsoupplysare i målgrupperna.
Projektet har utvärderats och bedömts vara så bra att det nu integrerats i regulhttp://tfatestweb.se/fhr2011/index.html
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jär verksamhet vid SLL:s Transkulturellt centrum. Hälsokommunikatörerna är
en viktig kanal mot angelägna, men ibland svårnådda, målgrupper för hälsooch sjukvården.
Det bredare hälsofrämjande arbetet inom vården drivs vidare. Kurser i hälsofrämjande arbete och samtalsmetodik kring levnadsvanor ges kontinuerligt till
vårdpersonal av Centrum för Allmänmedicin. Kvalitetsindikatorer fmns med i
många avtal med vårdgivarna. Arbete för att förbättra möjligheterna att mäta
dessa indikatorer har pågått under 2011. Handlingsplaner för det hälsofrämjande arbetet har successivt genomförts på akutsjukhusen under året.
Under året har Socialstyrelsen presenterat nya riktlinjer för hälsofrämjande
arbete i hälso- och sjukvården. Dessa riktlinjer har börjat genomföras i SLL.
Viktiga stödfunktioner i arbetet är den verksamhet med rådgivning per telefon
som ges via Sluta-Röka-Linjen och Alkohollinjen.
Andra viktiga aktiviteter under året inom folkhälsoområdet har varit inriktade
på självmordsprevention, övervikt och fetma.
Projektet Noll självmord syftar till att utveckla en gemensam kunskapsbas för
tidig upptäckt av självmordproblematik samt bemötande och behandling av
suicidala patienter/klienter. En utvärdering under året visade att projektet gett
ökade kunskaper och att personalens sätt att arbeta med självmordsnära patienter påverkats positivt. HSN har under året beslutat att den metodkunskap
som kommit fram genom projektet ska införas generellt i Stockholm,
Verksamheterna kring Handlingsprogram övervikt och fetma 2010-2013 och
Fysisk aktivitet på recept, FaR, i Stockholms läns landsting överlappar i viss

mån. Omfattande utbildning har skett utifrån programmen. Utbildningar och
informationstillfällen kring FaR har genomförts vid 88 tillfällen och nått sammanlagt 2 702 deltagare.
Under året har ytterligare fem barn- och ungdomsmedicinska mottagningar
infört den så kallade Södertäljemodellen för att behandla barn med fetma.
Södertäljemodellen bygger på ett multidisciplinärt synsätt där fler aktörer
samverkar i arbetet med beteendeförändringar hos den enskilda patienten.
Behandlingen består av enskilda besök, gruppbesök samt fysiska aktivitetsgrupper i samverkan med sjukgymnast eller externa aktörer.

Arbetet med att förbättra luftkvaliteten i barnmiljöer har fokuserats på att
minska utsläpp av avgaser. Kollektivtrafiken drivs av TN så att folkhälsan och
livsmiljön ska gynnas. Antalet biogasbussar och etanolbussar har följaktligen
ökat de senaste åren. Inom kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning finns också en hög andel miljöbilar som kör på förnybara bränslen.
Genom så kallad Hållbar upphandling strävar landstinget efter att minska
användningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier. Arbetet har varit framgångsrikt och uppföljning har visat att bruket av sådana kemikalier minskade
med närmare 80 procent från 2006 till 2009.
Som tidigare år har landstinget beställt underlag till folkhälsoarbetet från
Karolinska Institutets folkhälsoakademi, KFA, vid Kl. Ett viktigt stöd gavs till
folkhälsorapporteringen såsom beskrivits ovan. Även ett större antal andra
rapporter och dokument kring angelägna frågor togs fram av KFA under året.
Samtidigt påbörjades under året en återgång av verksamheten vid KFA till SLL
i syfte att stärka det praktiska folkhälsoarbetet inom landstinget.
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Upphandling
Effektiva upphandlings- och inköpsprocesser är av stort värde för att frigöra
resurser till landstingets verksamheters kärnuppgifter. Samtliga inhämtade
uppgifter härrör från landstingets olika förvaltningar och bolag som själva har
att ansvara för innehållet i de inrapporterade uppgifterna.
Organisation
Ansvaret för genomförande av upphandlingar är delat mellan landstingets
nämnder/styrelser och bolag. Vid sidan om LSF:s upphandlingsorganisation,
SLL Upphandling, fmns ett flertal andra upphandlings- eller inköpsverksamheter. Exempelvis har samtliga sjukhus, SLSO, FTV, och Locum egna upphandlingsorganisationer eller upphandlingsansvariga i sina organisationer. SLL
Upphandling genomför i huvudsak samordnade upphandlingar samt utgör
stöd åt HSF vid vårdupphandlingar. Övriga organisationer genomför i första
hand upphandlingar för att tillgodose respektive förvaltnings eller bolags egna
specifika behov.
Totalt uppskattas 79 heltidstjänster arbeta med upphandling inom landstinget.
Därutöver arbetar 37 heltidstjänster med beställning och närliggande inköpsarbete. Motsvarande siffror för föregående år uppgick till 82 heltidstjänster för
upphandling och 24 heltidstjänster för beställning och närliggande inköpsarbete.
2011

De beslut landstingsfullmäktige fattat för grundstrukturerna för upphandling
under 2010 - reglementen för landstingsstyrelsen och nämnder, reviderad
upphandlingspolicy med tillhörande riktlinjer -, har gett goda förutsättningar
för en fortsatt utveckling och förbättring av landstingets upphandlingsverksamheter.
Upphandlingsvolym

2011

Totalt upphandlat inom S L L under 2011 Mkr
Företa g/Näm nd/Förvaltning
SLL Upphandling
Sjuk- och tandvård
Fastighet
Trafik
Övriga
Summa

Totalt värde
5 953
935
1 100
25 385
65
33 448

Antalet upphandlingar som slutförts under året, undantaget direktupphandlingar, uppgår till 384.
Landstingets upphandlingsvolym fluktuerar över åren beroende på såväl storleken på de upphandlingar som genomförs som på upphandlingarnas antal och
innehåll.
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Överprövningar

2011

Överprövningar
Totalt antal
SLL har fått rätt. Ärendet har blivit:
Avslaget/avskrivet/återkallat
SLL har fått göra en rättelse eller göra om
Överprövningar där dom saknas den 31/12
respektive redovisat år

2008

2009

2010

2011

21

30

42

36

16

20

26

12

3

5

4

9

2

5

12

15

Antal överprövningar utgör numera en naturlig del av upphandlingsarbetet.
Den stora mängden överprövningar speglar den stora andelen överprövningar
nationellt. Kostnaden för att hantera dess överprövningar inklusive dess följder
måste bedömas som stora.
Landstingets upphandlingspolicy
Landstingets upphandlingspolicy innehåller övergripande målsättningar som
ska beaktas vid genomförandet av upphandlingar. Som exempel kan nämnas
underlättande för små och medelstora företag att delta i landstingets upphandlingar, uppföljning och kvalitet vid genomförandet av upphandlingar, miljö
med mera.
Samordning
Under året upphandlades samordnade upphandlingar till ett värde om 4 284
miljoner kronor.
Små och medelstora företag
Hos sju av 13 förvaltningar eller bolag som har genomfört upphandlingar över
direktupphandlingsgränsen gjordes en anpassning av förfrågningsunderlag i
syfte att särskilt underlätta för små och medelstora företag.
Miljöprogram
1305 av de 384 upphandlingarna (79 procent) över direktupphandlingsgränsen angavs att landstingets miljöprogram hade beaktats.
Uppförandekod - sociala krav
Krav på uppförandekod, av landstingsfullmäktige beslutad uppförandekod för
leverantörer, har ställts i 100 procent av de upphandlingar som bedömts omfattas av de initialt utpekade områdena med större risker för oegentligheter totalt fyra upphandlingar. Härutöver har ytterligare 166 upphandlingar utanför
dessa områden haft dessa krav.
Fem uppföljningar av hur uppförandekoden uppfyllts har genomförts varav en
revision på plats i Kina.
Upphandlingsarbetet
Vid 88 upphandlingar av 384 har en upphandlingsstrategi innehållande riskanalys och kvalitetssäkringsmoment använts.
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Seriositetskontroll hos Skatteverket
Svar från 20 förvaltningar och bolag

Genomförs seriositetskontroll
hos Skatteverket under pågående avtal

Ja

7

Nej

13

För så gott som alla samordnade upphandlingar genomförs en seriositetskontroll hos skattemyndigheten två gånger årligen av SLL Upphandling. Detta
tillsammans med det faktum att vissa förvaltningar/bolag närmast undantagslöst använder dessa avtal delvis kan förklara den låga siffran.
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Resultat- och balansräkning, Kassaflödesanalys samt
noter
Resultaträkning
Not

Mkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Därav jämförelsestörande

poster

2
2,12
3

4

-93

6 691
-61 415
-1 131
-55 855
-188

6 133
-58 311
-1 112
-53 290
-93

52190
5 430
345

50 077
5 392
-385

57 965

55 085

57 965

55 085

7

80
-2 221
-2141

247
-1 058
-811

341
-673
-332

4

-1027

-

447
-1 937
-1 490
-7 027

1 306

620

1 463

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Finansnetto

6

5
5

Årets resultat
(förändring av eget kapital)
Avgår realisationsvinster
Korrigering räntekostnad RIPS
Reserverat eget kapital, omstrukturering
Årets resultat
(enligt balanskravet)

-188

14 677
-64 689
-2 955
-52 967

50 077
5 392
-385

5

poster

15 838
-68 054
-3 096
-55 312

Landstinget
2011
2010

52190
5 430
345

Skatteintäkter
Generella statsbidrag
Inkomst- och kostnadsutjämning
Skatteintäkter, generella statsbidrag, utjämning

Därav jämförelsestörande

Koncernen
2010
2011

512

-301
1 027
-1 200
38

-
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Balansräkning
Mkr

Not

Landstinget

Koncernen
2011

2010

2011

2010

8

58

15

50

12

9
10

38 042
5 744

37 160
5 397

11 145
3 253

10 557
3 090

11

14 832

9 520

6 511

3 511

14

779

340

18 769

14 758

59 455

52 432

39 728

31 927

464
6 864
1 821

417
4 973
2 034

194
5 443
12

176
3615
7

9149

7 423

5 649

3 798

68 604

59 855

45 377

35 725

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella

anläggningstillgångar

Nyttjanderätter och andra immateriella
anläggningstillgångar
Materiella
anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
Pågående nyanläggningar, förskott avseende
materiella anläggningstillgångar
Finansiella
anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd m.m.
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

15
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Balansräkning forts
Mkr

Not

Koncernen
2010
2011

Landstinget
2010
2011

Eget kapital, a v s ä t t n i n g a r och skulder
Eget kapital
Ingående eget kapital
Övrig förändring av eget kapital
Årets resultat
Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Andra avsättningar
Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder
Summa eget kapital, a v s ä t t n i n g a r och
skulder

3434
-2
512
3 944

2128

-

1 306
3 434

1 672
-2
620
2 290

1 463
1 672

17
18
21

16311
1 182
17493

13417
2 550
15 967

14175
492
14 667

11 563
1 743
13 306

19
20
21

32 796
14 371
47167

24142
16 312
40 454

16 257
12163
28 420

7 342
13 405
20 748

68 604

59 855

45 377

35 726

inga

inga

inga

inga

24 389
863
25 252

22137
1 222
23 359

24 389
17191
41 580

22137
17 263
39 400

Panter och d ä r m e d j ä m f ö r l i g a s ä k e r h e t e r

Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland
skulderna eller avsättningarna
Övriga ansvarsförbindelser
Summa a n s v a r s f ö r b i n d e l s e r

209

16
16
16

-

22
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Kassaflödesanalys
Mkr

Not

Koncernen

Landstinget
2010

2011

2010

2011

512
4 112

1 306
3 636

2 576

1 463
2 362

-281
4 343

4 942

3 196

3 825

-47
-1 846

-1
587

-18
-1 798

-10
187

368

-7

698

-950

verksamheten

2 818

5 521

2 078

3 052

Investering i immateriella anläggningstillgångar
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar

-46
1

-5

-38

0

0

-12
0

-8 498

-8 255
0

-3 729
332

-3 305

-23
-8 250

0
-3 435

-3 405
-6 722

3 896
-1 898

9 424

5 566

-4 049

-1 898

-228

-

-4 012

-

-156

-348

-1

-8

305
281
5165

0
1 650

0
0
1 362

0
3 660

-213

-1 079

5

-10

2 034
1 821

3113
2 034

7
12

17

Den l ö p a n d e verksamheten
Årets resultat
Justering för ej likviditetspåverkande poster
Minskning av avsättningar pga utbetalningar
Medel från verksamheten före förändring av
rörelsekapital

Ökning(-) resp minskning(+) av förråd och varulager
Ökning(-) resp minskning(+) kortfristiga fordringar
Ökning (+) resp minskning (-) av kortfristiga skulder
(exkl leasing- och lånefinansiering)
Kassaflöde

från

den löpande

1

620

Investeringsverksamheten

Investering i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Erhållna statsbidrag för investeringarna
Investering i finansiella anläggningstillgångar
Kassaflö de från
investeringsverksamheten

347
0
0
-8196

0

33

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån
Amortering av långfristiga skulder
Ökning långfristiga fordringar
Förändring av leasingfinansiering
Erhållna bidrag
Minskning av avsättningar pga utbetalningar
K a s s a f l ö d e f r å n finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid å r e t s b ö r j a n
Likvida medel vid periodens slut

9 012
-4 049

7
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Kassaflödesanalys forts
Mkr

_ ^
Not
T

Koncernen

Landstinget

2011

2010
3 000

Total betalningsberedskap

3 000
6 974
9 974

i ) Specifikation
av ej
kassaflödespåverkande
poster
Avskrivningar
Nedskrivning av materiella anläggningstillgångar

3 096
0

Förändring av andra avsättningar

1 526

Outnyttjad checkräkningskredit
Outnyttjade avtalade krediter

Erhållna statsbidrag, intäktsförda
Realisationsresultat (- Reavinst/+ Reaförlust)
Övriga poster
Justering f ö r ej k a s s a p å v e r k a n d e poster

2.2

-305
-267
62
4112

9 973
12 973

2011

2010
_

-

2 955

1 131

14
507

1 361

-

-

1 112

500

-

-

-

100
60
3 636

-265

-5
755
2 362

349
2 576
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Not l Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad enligt kommunallagen, lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning, RKR. I
vissa fall hänvisar RKR till rekommendationerna som finns i Rådet för Finansiell
rapportering, RFR. Dessa rekommendationer gäller den juridiska personen
landstinget och landstingets sammanställda redovisning.
Bolagens årsredovisningar har upprättats enligt årsredovisningslagen, ÅRL, samt
allmänna råd och rekommendationer från Bokföringsnämnden, BFN.
Sammanställd redovisning
I den sammanställda redovisningen för landstingskoncernen ingår förvaltningar
och bolag. Utgångspunkten för den sammanställda redovisningen (koncernbokslutet) är de nämnd-/styrelsebehandlade balans- och resultaträkningarna för
respektive resultatenhet och koncernbolag. Redovisningen ska avspegla koncernens relation till omvärlden och därför elimineras alla interna mellanhavanden. I den sammanställda redovisningen omräknas bolagens finansiella rapporter som upprättats enligt ÅRL/BFN:s regelverk till kommunal redovisningssed i
de fall väsentliga avvikelser föreligger.
Konsolideringsprinciper
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Förvärvsmetoden
innebär att det av landstinget vid förvärvstillfället förvärvade egna kapitalet i
dotterbolag har eliminerats. Det kapital som därefter intjänats räknas in i koncernens eget kapital.
Koncernens avgränsning
SL:s och LISAB:s underkoncerner är upprättade med full konsolidering och är
intagna i sin helhet i landstingskoncernen. Den sammanställda redovisningen för
kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje Sjukvård och Omsorg och dess
dotterbolag TioHundra AB har tagits in med proportionell konsolidering. Ägarandelen uppgår till 50 procent. TioHundras intäkter kommer nästan undantagslöst från delägarna och därför har en justering av omsättningen gjorts i form av
en eliminering av intäkter och kostnader
Intressebolag har tagits in enligt kapitalandelsmetoden. Resultatandelar från
intresseföretag inkluderas i verksamhetens nettokostnader.
Förändrade redovisningsprinciper 2011
Från och med 2011 tillämpas RKR 10.2 som behandlar redovisning av avsättningar och ansvarsförbindelser. Rekommendationen innebär att möjligheten till
avsättning för en informell förpliktelse upphör och sådana poster ska istället
redovisas som en ansvarsförbindelse.
RKR 11.2 Materiella anläggningstillgångar. Den nya uppdaterade rekommendationen påverkar endast SLL marginellt då tidigare års upplysningar varit till stor
del i överensstämmelse med RKR 11.2.
Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar
Intäkter från bidrag och avgifter redovisas i den period där kostnaden beräknas
att uppstå. Bidrag som ska täcka redan uppstådda kostnader intäktsförs direkt.
Avser bidraget att täcka kostnader över en flerårsperiod så periodiseras intäkten
över de år som avses. Utdelningar redovisas när rätten att få en utdelning kan
säkerställas, normalt i samband med ett bolags årsstämma. Försäljningsintäkter
från fastighetsförsäljningar intäktsförs normalt vid tillträdesdagen.
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Not l Redovisningsprinciper forts
Skatteintäkter
Skatteintäkterna redovisas enligt RKR:s rekommendation 4.2 Redovisning av
Skatteintäkter. Den prognos på skatteavräkningen som Sveriges Kommuner och
Landsting, SKL, publicerar i december har i huvudsak använts vid beräkningen
av årets skatteintäkter för 2010 respektive 2011. SLL använder sig i sina skatteintäkts- prognoser av de skatteunderlagsprognoser som SKL publicerar i dokumenten "Planeringsförutsättningar". Det gäller såväl skatteunderlagsutvecklingen i riket som i länet. Däremot använder sig inte SLL av SKL:s befolkningsprognoser. SLL erhåller en specialbeställd befolkningsprognos för riket och länet
från SCB och SLL TMR (funktionsområdet Tillväxt, miljö och regionplanering).
Detta medför vissa smärre differenser mellan SLL:s och SKL:s prognoser avseende avräkningslikvider och kommunalekonomisk utjämning. Dessutom föreligger en viss metodskillnad i beräkningen av prognosen för avräkningslikvid,
som också förorsakar en mindre differens. Skälet till avvikelserna är att en mer
rättvisande bild bedöms kunna presenteras.
Landstingsfullmäktige beslutade 2010, LS 1010-0809, att periodisera hälften av
det statliga konjunkturstödet, 421 miljoner kronor, av totalt 842 miljoner kronor
till 2011. Under 2011 har det resterande beloppet om 421 miljoner från det
statliga konjunkturstödet redovisats i resultatet.
Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar tas upp till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Materiella och immateriella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över den bedömda ekonomiska livslängden. Vid
uppförande av nya byggnader och rullande material ingår lånekostnader i
anskaffningsvärdet enligt RKR 15.1 Under 2011 har en genomsnittlig ränta på
fastighetsinvesteringar på 4 procent motsvarande ett belopp på 23 miljoner
kronor aktiverats. Under pågående nyanläggningar har 139 miljoner kronor
aktiverats till en genomsnittlig ränta på 6,1 procent. Denna avser NKS.
För att klassas som materiell anläggningstillgång ska värdet uppgå till minst ett
halvt prisbasbelopp per objekt och ha en nyttjandeperiod som överstiger tre år.
För immateriella anläggningstillgångar är det fem olika kriterier som ska vara
uppfyllda för att aktivering ska ske.
Tillgången:
- ska vara identifierbar
- ska vara en resurs som SLL har kontroll över
- förväntas ge framtida ekonomiska fördelar
- har uppkommit till följd av inträffade händelser
- anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt
Följande avskrivningsperioder tillämpas:
Immateriella anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier
Byggnader
Byggnadsinventarier
Skepp
Spåranläggningar

3~5 år
3-10 år
25-50 år
17 år
10-25 år
20 år

Erhållna investeringsbidrag tas upp som en kortfristig eller långfristig förutbetald
intäkt i balansräkningen och intäktsförs successivt i resultaträkningen över
tillgångens nyttj andeperiod. Se vidare not 19 Långfristiga skulder.
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Not l Redovisningsprinciper forts
Leasing
För att ge en rättvisande bild redovisas leasade objekt enligt finansiella leasingavtal i balansräkningen för koncernen och landstinget, medan samtliga leasingavtal redovisas som operationella i underliggande enheter. Koncernen tillämpar
RKR 13.1 för finansiella leasar vid redovisning av väsentliga kontrakt. Finansiella
leasar avser i huvudsak tåg och tågbanor och redovisas som anläggningstillgång
och som skuldpost till leasegivaren. Se not 9 och not 12.
Bolagsskatt
Bolagen i LISAB-koncernen behöver i nuläget inte betala inkomstskatt då koncernen, enligt gällande skatteregler, kan utjämna de skattemässiga resultaten inom
koncernen genom koncernbidrag och aktieägartillskott samt nyttja tidigare års
underskottsavdrag. För Södertälje Sjukhus AB, vars verksamhet startade i bolagsform under 2009, gäller dock en koncernbidragsspärr för taxeringsåren 2010 2015. Eventuell bolagsskatt redovisas under övriga verksamhetens kostnader i
den sammanställda redovisningen.
SL-koncernen använder balansräkningsmetoden för att beräkna uppskjutna
skatteskulder och fordringar. Metoden innebär att beräkningen görs utifrån
skattesatser på balansdagen applicerade på skillnader mellan en tillgångs eller en
skulds bokföringsmässiga respektive skattemässiga värde samt förlustavdrag.
Den beräknade uppskjutna skatteskulden som beror på temporära skillnader uppgår till ett belopp som väsentligt understiger den uppskjutna skattefordran relaterad till outnyttjade underskottsavdrag. Detta innebär att den uppskjutna skatteskulden inte kommer att realiseras som aktuell skatt. Då framtida skattemässiga
överskott för SL förväntas bli av begränsad omfattning, är värdet av det ackumulerade underskottet högst osäkert. Mot denna bakgrund redovisar inte moderbolaget och dotterbolagen uppskjuten skatt i resultat- och balansräkningen.
Förråd
Förråd värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på
balansdagen. För homogena varugrupper tillämpas kollektiv värdering. Förråd
består främst av förbrukningsmaterial som används vid reparationer och underhåll samt förbrukningsartiklar.
Fordringar
Fordringar prövas individuellt och tas upp till det belopp som beräknas bli betalt.
Koncerninterna transaktioner
Transaktioner mellan landstingskoncernens förvaltningar och bolag redovisas i
enlighet med deras ekonomiska innebörd.
Fordringar och skulder i utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. I de fall
valutasäkringsåtgärd genomförts, till exempel terminssäkring, används terminskursen.
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Not l Redovisningsprinciper forts
Jämförelsestörande poster
Som jämförelsestörande poster redovisas händelser som är sällan förekommande,
uppgår till betydande belopp och därmed är viktiga att särredovisa vid jämförelse
med andra perioder. Det kan exempelvis avse åtgärder för omstrukturering, nedskrivningar och realisationsresultat. De jämförelsestörande posterna specificeras i
not 4 och not 2.2.
Pensioner
Enligt kommunal redovisningslag 5 kap 4 § så redovisas pensioner enligt den så
kallade blandmodellen. Det innebär att pensioner som är intjänade före 1998
redovisas under ansvarsförbindelser istället för som en skuld eller avsättning i
balansräkningen.
Under året intjänade pensioner samt utbetalda pensioner som intjänats till och
med 1998 redovisas över resultaträkningen. Bolagen beräknar pensionsåtagandet
utifrån Finansinspektionens huvudregel. KPA:s beräkningar ligger till grund för
bolagens pensionsavsättningar. På övergripande nivå inom koncernen bokas
skillnaden mellan huvudregeln och den så kallade alternativregeln upp.
Pensionsskuld beräknad enligt alternativregeln bedöms bättre avspegla den reella
skuld som skulle föreligga om verksamhet fördes tillbaka till landstinget eller
såldes. Förutom pensionskostnaden tillkommer också kostnader för särskild
löneskatt. Förvaltningarnas pensioner beräknas enligt RIPS 07, se vidare not 17.
Avsättningar
Avsättningar görs för förpliktelser som är ovissa vad gäller förfallotidpunkt och
belopp. En avsättning redovisas i balansräkningen när det är troligt att ett utflöde
av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Se not 17 och not 18.
Lånekostnader
Lånekostnader redovisas med alternativ metod innebärande att lånekostnader
inräknas i tillgångens anskaffningsvärde om de är direkt hänförbara till inköp,
konstruktion eller produktion av en tillgång. SLL använder i dotterbolaget Locum
en beräknad kreditivränta som är ett avsteg från 15.1 som anger att en kreditivränta endast kan förkomma om det fmns en verklig lånekostnad. (SL aktiverar
räntor på ett mindre antal anläggningstillgångar men de använder främst huvudmetoden dvs. kostnadsför räntorna direkt).
Åtaganden utanför balansräkningen
SLL hade per 2010-12-31 tecknat ett antal ränteswapavtal. En ränteswap innebär
att två aktörer byter räntebetalningsflöden med varandra. Det vill säga en part
betalar fast ränta men önskar rörlig ränta och en annan part betalar rörlig ränta
men vill betala fast ränta på sina respektive krediter. Ett av motiven för att träffa
avtal om en ränteswap kan exempelvis vara att anpassa räntebindningstiden i
skuldportföljen för att därigenom ta hänsyn till önskad risk och egna förväntningar på räntemarknaden.
SLL har för avsikt att inneha avtalen löptiden ut. Marknadsvärdet kommer att
variera under löptiden dock utan att påverka resultatet. När avtalstiden löper ut
är marknadsvärdet noll.
Övriga åtaganden är ansvarsförbindelser för bland annat pensioner intjänade före
1998. Se not 17 och not 22.
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Not 2 Verksamhetens intäkter och kostnader
Koncernen
2010
2011

Mkr
Verksamhetens intäkter
Patientavgifter, sjukvård
Patientavgifter, tandvård
Resenärsavgifter
Såld hälso- och sjukvård
Såld tandvård
Försäljning av övriga primärtjänster
Hyresintäkter, försäljning övriga tjänster,
material och varor
Statsbidrag och övriga bidrag
Övriga intäkter
Jämförelsestörande intäkter
Summa verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Personalkostnader
Köpt hälso- och sjukvård
Köpt tandvård
Köpt trafik
Köpta övriga primärtjänster
Verksamhetsanknutna tjänster (lab.,
röntgen m.m.)
Läkemedel inom läkemedelsförmånen
Övriga läkemedel
Övriga material och varor mm.
Lämnade bidrag
Lämnade bidrag till SL och WÅAB
Lokal- och fastighetskostnader, hyra av
anläggningstillgångar
Övriga kostnader
Jämförelsestörande kostnader
Summa verksamhetens kostnader
N o t2 l )

602
571
6 083
1 291
251
100

585
578
5 567
1 301
256
100

3 397
3 296
2 089
2 291
903
1 000
252
14
677
15 838

Landstinget
2010
2011
406
160
171
1 113 1 101
64
69
398

2113
2 052
523
252
6 691

2 048
1 867
486
-

6133

23 663 22 420 16 608 15 625
12 408 11 884 19 120 18 406
736
764
260
283
894
951
11 209 10 686
20
19
11
11
1 481 1 411 1 515 1 447
4 851
1 372
4136
1 293
2 216

4 705
1 081
4 051
1 203
-

2 283

4 810
1 154
1 673
2 096
6511
2 227

4 598
952
1 625
2 071
6 261
2 304

4 691
4 603 3 526
3 281
93
440
93
440
68 054 64 689 61 415 58 311
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Not 2.1 Personalkostnader
Koncernen

Mkr
Löner och arvoden

Ledning,
förtroendevalda

Övrig
personal

Övrig
ledning
2010

2010

2011

48

46

55

53 15 171 14 759

13

13
-

27
-

26
-

Sociala, pensions- och övr.
personalkostnader
Avgår jämförelsestörande poster
Summa personalkostnader

8 789
-440

Totalt
2011

2010

2011

2011

7617
-93

2010

15 274 14 857
8 829
-440

7 656
-93

23 663 22 420
79 23 520 22 283
82
59
61
Med ledning avses ledamöter och suppleanter i nämnder och styrelser samt VD, vice VD,

förvaltningschef och bitr. förvaltningschef.

Not 2.2 Specifikation ö v e r realisationsresultat
I övriga verksamhetsintäkter, finansiella intäkter och övriga verksamhetskostnader ingår realisationsresultat avseende försäljning av dotterföretag och
materiella anläggningstillgångar.
Mkr

Koncernen
2010
2011

Landstinget
2010
2011

Övriga verksarnhetsintäkter
R ealisationsvinster

vid Landstingsfastigheter Stockholms
försäljning av materiella
anläggningstillgångar
vid SL-koncernens försäljning av övriga
tillgångar
vid övriga försäljningar av materiella
anläggningstillgångar

267

9

267

9

31

-

-

-

2

8

2

5

-29

-109

-

-

-4

-10

-4

-8

267

-101

265

5

Övriga verksamhetskostnader
Realisationförluster

vid SL-koncernens försäljning av övriga
tillgångar
vid övriga försäljningar av materiella
anläggningstillgångar
Realisationsresultat netto vid försäljning
av materiella anläggningstillgångar
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Not 3 Avskrivningar

Immateriella

anläggningstillgångar

Nytrjanderätter, dataprogram
Materiella

Landstinget
2010
2011

Koncernen
2010
2011

Mkr

-

1

2

-

anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska
anläggningar
Maskiner och inventarier
Summa avskrivningar

1 978
1 116
3 096

1 875
1 079
2 955

438
693
1 131

413
699
1 112

Not 4 J ä m f ö r e l s e s t ö r a n d e poster
Mkr

Koncernen
2011

Under verksamhetens intäkter:
Reavinst fastighetsförsäljning^

2010

Landstinget
2011

2010

252

-

252

-

-440

-93

-440

-93

Räntesänkning pensionsskuld RIPS

-1 027

-

-1 027

-

S u m m a j ä m f ö r e l s e s t ö r a n d e poster

-1 215

Under verksamhetens kostnader:
Räntesänkning pensionsskuld alternativregeln mm
Under finansiella kostnader:

ö

Försäljning av Norrtulls sjukhus

-93

-1 215

-93
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Not 5 Skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk u t j ä m n i n g
Koncernen
2011
2010
51 169 49 518
508
833
51
188
52190 50 077

Mkr
Preliminära skatteintäkter
Prognos för avräkningslikvid 2011 resp. 2010
Justeringspost för skatteintäkter 2010 resp. 2009
Summa skatteintäkter
Bidrag för läkemedelsförmånen
Tillfälligt konjunkturstöd
Bidrag för minskad sjukfrånvaro, villkorad del
Bidrag för minskad sjukfrånvaro, rörlig del
Summa generella statsbidrag

4 834
421
9
166
5 430

4 765
421
59
147
5 392

Kostnadsutjämningsbidrag
Regleringsbidrag
Summa bidrag från utjämningen

810
1 648
2 458

872
877
1 749

i:)

I nkomstutjämningsavgift
Summa avgifter till utjämningen

-2114
-2114

-2 134
-2134

345

-385

57 965

55 085

Summa kostnads- och inkomstutjämning
Summa skatteintäkter, generella statsbidrag
och kommunalekonomisk utjämning

1) Landstingsfullmäktige beslutade under hösten, LS 1010-0809, att
periodisera hälften av det statliga konjunktur st ödet, 421 miljoner kronor,
av totalt 842 miljoner kronor till 2011.

Not 6 Finansiella intäkter
Mkr
Ränteintäkter på räntebärande värdepapper
Övriga räntor
Räntor på intern utlåning
Summa finansiella intäkter

Landstinget

Koncernen
2010
2011

2011

-

-

-

80

245
2
247

32
415
447

80

2010
16
324
341
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Not 7 Finansiella kostnader
Koncernen

Mkr
Räntor
Räntedel pensionskostnader
Räntekostnader, leasingskuld
Räntor på intern inlåning
Jämförelsestörande finansiell kostnad
Summafinansiellakostnader

N o t 4

Landstinget

2011
467

2010
715

2011
457

2010
443

495
232

268
76

412

-

-

218
1
11
673

1 027

1 058

2 221

-

41
1 027
1 937

Not 8 Nyttj anderätter och andra immateriella
anläggningstillgångar
Mkr
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Avyttringar och utrangeringar
0 mklassificeringar
Utgående ackumulerade
anskaffiiingsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Avyttringar och utrangeringar
0 mklassificeringar
Utgående ackumulerade
avskrivningar
Ingående nedskrivning
Utgående nedskrivningar
Summa utgående värde
Utgående värde nyttj anderätter uppdelat på
anläggningstyp:
Nyttjanderätter
Dataprogram
Summa utgående värde

Koncernen
2010
2011
157
32
11
46
-138
-2
2
32
76
-10
-2
1

Landstinget
2010
2011
12
11
39
2
13
51
-1

-11

-140
-1
132
-1
-10

-7
-7
58

-7
-7
15

-

7
51
58

2
13
15

-

-

-1

-

-1
-1

-

-

50

12

-

-

50
50

12
12
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Not 9 Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Mkr
Ingående anskaffningsvärde
Periodens aktiverade ränta

Landstinget

Koncernen
2011
53 555

2010
49 960

19

2011

2010

14 425

13 396

19

2 157

522

346

80

686

3 294

702

963

-176

-218

-92

-15

106

-4

6

-

56 347
-16 264

53 555
-14 524

15 406
-3 750

14 425
-3 346

72

131

51

8

Årets avskrivningar

-1 978

-1 875

-438

-413

Omklassificeringar

-5

5

-5

1

-18 175

-16 264

-4142

-3 750

-131

-130

-119

-119

Försäljningar och utrangeringar

1

-2

Återförda nedskrivningar

-

-

-

-

-130

-131

-119

-119

38 042

37160

11 145

10 556

13 288

12 702

Inköp
Omföring från pågående nyanläggningar
Försäljningar och utrangeringar
Omklassificeringar
U t g å e n d e ackumulerade a n s k a f f n i n g s v ä r d e n
Ingående avskrivningar
Försäljningar och utrangeringar

U t g å e n d e ackumulerade avskrivningar
Ingående nedskrivningar

Årets nedskrivningar
Omklassificeringar
U t g å e n d e ackumulerade nedskrivningar
Summa utgående v ä r d e
Utgående planenligt restvärde uppdelat på
anläggningstyp:

7 562

7 283

Mark

1 963

1 976

1 477

1 490

Markanläggning

1 999

1 683

Byggnader inkl. hyresgästanpassning

2 820

2 355

Ombyggnad i förhyrda lokaler

191

187

107

100

Fartyg

396

371

Rullande materiel

840

835

Spåranläggningar

-

-

11 145

10 556

7 303

7 400

Finansiell leasing
rullande materiel (bussar och spårfordon)

11 241

11 333

Summa utgående v ä r d e

38 042

37160
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Not l o Maskiner och inventarier
Mkr
Ingående anskaffningsvärde
Periodens aktiverade ränta
Inköp
Omföring från pågående nyanläggningar
Försäljningar och utrangeringar

Koncernen

Landstinget

2011

2010

2011

13 132

12 000

8 314

2010
7 990

4

-

4

-

1 072

873

431

667

439

776

427

-

-309

-548

-128

-376

21

32

21

33

U t g å e n d e ackumulerade a n s k a f f n i n g s v ä r d e n

14 359

13132

9 069

8 314

Ingående avskrivningar

-7 730

-7 101

-5 220

-4 866

252

481

116

365

-1 116

-1 079

-693

-698

Omklassificeringar

Försäljningar och utrangeringar
Årets avskrivningar

-13

-31

-13

-20

-8 607

-7 730

-5 810

-5 220

Årets nedskrivningar

-8

-5

-6

-5

U t g å e n d e ackumulerade nedskrivningar

-8

-5

-6

-5

5 744

5 397

3 253

3 090

O mklassificeringar/justeringar
U t g å e n d e ackumulerade avskrivningar

Summa utgående v ä r d e

Not i l Pågående nyanläggningar och förskott materiella
anläggningstillgångar
Mkr
I n g å e n d e balans
Periodens aktiverade ränta
Under året nedlagda kostnader byggnader

Koncernen

Landstinget

2011

2010

2011

2010

9 520

6 750

3511

1 919

139

-

139

-

3 995

2 555

6 309

3 793

Under året nedlagda kostnader maskiner och
inventarier
Omföring till övriga anläggningstillgångar
O mklassificeringar
S u m m a p ä g ä e n d e n y a n l ä g g n i n g a r och
förskott

18

-

18

-

-1 125

-1 002

-1 152

-963

-29

-22

-

-

14 832

9 520

6 511

3 511

En stor del av årets nedlagda kostnader hänför sig till byggnationen av Nya Karolinska Sjukhuset (NKS)

och investeringar hos SL.
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Not 12 Leasingavgifter
Leasingavgifter per f ö r f a l l o å r (kontrakt tecknade t.o.m. 2011)

Mkr

2011
748

Finansiell leasing
Operationell leasing
Summa leasing
Leasingkostnader,
Mkr
Finansiell leasing
Operationell leasing
Summa leasing

2012
1 010

2013
842

2014
940

2015
1 589

2016
2 231

49

206

25

12

11

11

797

1 216

867

952

1 600

2 242

20171 625
11
1 636

landstinget
Leasingavgifter per f ö r f a l l o å r (kontrakt tecknade t.o.m.2011)
2011

2012

2013

2014

2015

9
9

7
7

3
3

2
2

0

Finansiella leasar avser främst spårfordon och bussar samt viss medicinsk utrustning.

-

2016-

2017-

0

0
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Not 13 Investeringar per förvaltningar och bolag
Utfall

Mkr

2011

Landstingsstyrelsens förvaltning
Skadekontot
Koncernfinansiering
Nya Karolinska Solna
Landstingsstyrelsen Totalt

x)

Hälso-och siukvården
Hälo- och Sjukvårdsnämnden

128,0
-

304,9
2 513,7
2 946,6

Budget Avvikelse
2010
2011 ii/budget
-108,2
236,2
94,3
307,5
331,0
-26,1
1 352,6 2 514,4
-0,7
-135,0
1 754,3 3 081,6
Utfall

1,1

13,3

-

1,1

83,1

54,2

116,0

-32,9

Karolinska Universitetssjukhuset
Södersjukhuset AB
Danderyds Sjukhus AB
Södertälje Sjukhus AB
S:t Eriks Ögonsjukhus AB
Akutsjukhusen
totalt

309,0
19,4
59,2
141,2
14,4
543,2

293,0
87,5
50,5
19,3
14,6
464,9

339,0
150,0
60,0
23,0
20,0
592,0

-30,0
-130,6
-0,8
118,2
-5,6
-48,8

Folktandvården Stockholms län AB
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB
Stockholm Care AB
Hälso-och Sjukvården totalt

43,7
9,1
680,2

36,9
5,3

-24,3
1,9

574,6

68,0
7,2
783,2

4 439,1

4 661,9

-

-

Stockholms läns sjukvårdsområde

Trafik
AB Storstockholms Lokaltrafik
Färdtjänstverksamheten
Waxholms Ångfartygs AB
Trafiknämnden totalt
Fastigheter
Locum AB
Landstingsfastigheter Stockholm
Fastigheter totalt

-

-

-103,0

-

-

-

-

59,6
4 498,7

68,0
4 729,9

9,7
1 626,9
1 636,6

4,0
1,1
1 198,7 1 759,0
1 199,7 1 763,0

5100,0

-601,3
5,7
-132,1
-126,4

Övriga
3,0
-1,5
1,2
1,5
Medicarrier AB
0,7
0,5
0,6
0,1
Kulturnämnden
0,1
0,1
Patientnämnden
0,1
0,5
-0,5
0,1
Landstingsrevisorerna
Landstingshuset i Stockholm AB
AB Stockholms Läns Landstings Intemfinans
3,6
-1,3
1,8
2,3
Övriga Totalt
Summa investeringsutgifter
-967,0
9 764,4 8 260,3 10 731,4
Inklusive gymnasium och före detta Regionplanenämnden som upphörde 2010-12-31
1}
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Not 14 Finansiella tillgångar
Koncernen
2010
2011

Mkr
Utlämnade lån till koncernföretag
Övriga utlämnade lån
Aktier i dotterbolag^
Andelar i intressebolag
Andra aktier och förlagsbevis
Bostadsrätter
Summa finansiella
anläggningstillgångar
2)

-

-

745

313

-

-

30

23

-

Landstinget
2010
2011
9115
12 505
256
456
5 384
5 804

-

-

-

4

4

4

4

779

340

18 769

14 758

Aktier i dotterbolag, Landstinget 2011

Ägd andel
/o
Aktier i dotterbolag:
AB Storstockholms Lokaltrafik
Landstingshuset i Stockholm AB
Summa
Uppgift om organisationsnummer

AB Storstockholms Lokaltrafik
Landstingshuset i Stockholm AB
2 )

Antal

Bokfört
värde

100 80 000 000
100
1 000

5 804
406
6 210

och säte, dotterbolag

Org. nummer
556013-0683
556477-9378

Säte
Stockholm
Stockholm

Andelar i intressebolag

Agd
Kapitalandel %
andel
18
43,5
556033-1984
12
49,0
556612-1290
30

Org. nummer
Transitio AB
Barnbördshuset Stockholm AB
Summa
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Not 15 Kortfristiga fordringar
Mkr
Kundfordringar
Fordringar hos bolagen
Fordringar på staten
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader
Upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

1 149
3122

1 039
1 561

Landstinget
2010
2011
706
693
703
531
1 029
1 149
410
2 273

548
620
6 864

596
526
4 973

411
386
5 443

Koncernen
2010
2011
1 251
1 425
-

-

464
303
3 615

Not 16 Eget kapital
Mkr

Koncernen
2010
2011

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

3 434
-2
512
3 944

Tilläggsupplysning reserverat
eget kapital
Omstrukturering framtidens hälsooch sjukvård 2016-2017
Reserverat i 2011 års bokslut

1 200

Summa omstrukturering

1 200

2128
-

1 306
3 434

Landstinget
2010
2011
209
1 672
-2
1 463
620
1 672
2 290
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Not 1 7 Avsättning f ö r pensioner och liknande förpliktelser
Pensionsskuld

(inkl.löneskatt)
Koncernen Landstinget

Mkr
Pensionsskuld enligt balansräkning per 10-12-31

13417

11 563

Förändring av pensionsskuld inkl. löneskatt och räntedel

2 894

2 612

Pensionsskuld enligt b a l a n s r ä k n i n g per 11-12-31

16 311

14175

2 425

2 425

929

929

8 745

7 084

140

106

151

-

- varav l ö n e s k a t t

5)

- varav pensionsbehållning
- varav förmånsbestämd ålderspension
- varav särskild avtals-/visstidspension

6)

- varav intjänad pensionsrätt bolagen
- varav pensioner Locum AB, merparten är PA KFS pensioner
- varav bolagspensioner hos koncernfinansiering intjänade före 1998
- varav avsättning för framtida pensionskostnader

7 )

- uppbokning mellanskilln altern/huvudregel inkl l ö n e s k a t t
- varav övriga pensionsförmåner

2)

216
1 418

1 418

700

700

1 055

1 055

532

458
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Not 17 Avsättning f ö r pensioner och liknande förpliktelser forts
Mkr
2011

Koncernen
2010

Landstinget
2010
2011
394
1 026

1 241

553

696

723

480

507

ansvarsförbindelsen

755

653

755

Utbetalning av övriga pensioner

290

325

241

653
283

35

6

11

-15

659

568

528

460

3 676

2 828

3 041

2 282

268

1 439

218

5198

3 096

4 480

2 500

1467

123

Förändring av pensionsskulden under året
Avgiftsbestämd ålderspension
Utbetalning av pensioner mot

Övriga pensionskostnader
Löneskatt på pensioner
Summa pensionskostnad exkl. finansiell
kostnad
Tillkommer räntedel på pensionskostnad
Summa pensionskostnad inkl. finansiell
kostnad
varav jämförelsestörande
Ansvarsförbindelse

poster

Koncernen

1467

123

8 )

Mkr
Pensioner
Löneskatt
S u m m a a n s v a r s f ö r b i n d e l s e inkl. l ö n e s k a t t
varav jämförelsestörande

1 522

poster

Totalt p e n s i o n s å t a g a n d e
Mkr
Pensionsavsättning enligt balansräkning
Ansvarsförbindelse pensioner
Summa p e n s i o n s å t a g a n d e

2011-12-31 2010-12-31
17 815
19 627
4 322
4 762
22137
24 389
1 842

-

2011-12-31 2010-12-31
13417
16 311
22 137
24 389
35 554
40 700
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Not 17 Avsättning f ö r pensioner och liknande förpliktelser forts
Pensionsåtaganden inom landstingets förvaltningsorganisation har beräknats enligt RIPS 07
medan för bolagen har värdering gjorts enligt Finansinspektionens s.k.huvudregel (FFFS 2007:24)
vid beräkning av pensionsåtaganden.
En reserv på totalt 1 055 mkr inkl. löneskatt har bokats, den avser mellanskillnaden mellan
Finansinspektionens huvudregel och den s.k. alternativregeln vid pensionsskuldsberäkningar för
bolag. Beräkningen enligt alternativregeln bedöms bäst avspegla den skuld som skulle föreligga
om verksamhet skulle föras tillbaka till landstinget eller säljas externt.
Aktualiseringsgraden i KPA:s register för landstingets förvaltningsorganisation är 91,0 procent.
Samtliga pensionsmedel är återlånade.
Landsting och kommuner betalar löneskatt på utbetalda pensioner medan bolag
betalar löneskatt på årets pensionskostnad.
Av de totala beloppen under rubriken "Särskild avtals- och visstidspension" utgör
visstidspensioner 62 mkr per 2011-12-31. Resterande belopp utgörs av särskild avtalspension
enligt beslut. Visstidspensioner för förtroendevalda heltidspolitiker där uppdraget ännu inte är
avslutat ingår fr.o.m. 2011 i pensionsskulden.
Avsättning om 700 mkr för framtida pensionskostnader genomförd i årsbokslutet 2007 enligt
beslut i landstingsfullmäktige, LS 0710-1116
Enligt den kommunala redovisningslagen som trädde i kraft fr.o.m. 1998-01-01 redovisas
pensionsförpliktelser intjänade före 1998 avseende anställda i landstingets förvaltningsorganisation
som ansvarsförbindelse.

1}

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
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Not 18 Andra avsättningar
Koncernen
Mkr
Landstingens Ömsesidiga
Försäkringsbolag
Omstruktureringsreserver
Försäljningsomkostnader fastigheter
Beräknade underhållskostnader
Övriga poster
Summa andra a v s ä t t n i n g a r

Landstinget
Mkr
Landstingens Ömsesidiga
Försäkringsbolag
Omstruktureringsreserver
Försäljningsomkostnader fastigheter
Övriga avsättningar
Summa andra a v s ä t t n i n g a r

Ärets
2010 Ianspråktaget Äterföring ej
utnyttjat a v s ä t t n i n g
under året
belopp

2011

1 284

-

-1 284

-

-

103
362

-34

-16

12

65

-

-

-

362

542

-33

-22

38

525

259

-93

-1

65

230

2 550

-160

-1 323

115

1 182

Ärets
2010 Ianspråktaget Återföring ej
utnyttjat a v s ä t t n i n g
under året
belopp

2011

1 284

-

-1 284

40
40

6

-6

362
91

-1

-

1 743

-7

-1 284

-

362
130
492

Stockholms läns landsting

RAPPORT

119 (128)
LS 1110-1404

2012-02-28

Not 19 Långfristiga skulder
Mkr
Extern låneskuld med förfallodag 1-5 år
Extern låneskuld med förfallodag > 5 år
Summa extern låneskuld
Statsbidrag för ej aktiverade investeringar
Leasingförpliktelser
Summa långfristiga skulder

Koncernen
2010
2011
4 664
7 069
4100
10 647
8 764
17 716
3 700
3 735
11 679
11 345
24142
32 796

Landstinget
2010
2011
4 650
7 055
2 690
9194
7 340
16 250
2
7
7 342
16 257

Not 20 Kortfristiga skulder
Mkr
Kortfristig låneskuld
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Skulder till bolagen
Skulder till staten
Leasingförpliktelser, kort del
Övriga skulder
Semester- och löneskuld
Upplupna kostnader
Förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

Koncernen
2010
2011
2 196
795
515
509
5 586
5 563
-

30
767
1 404
1 780
2 598
925
14 371

-

500
589
1 181
1 483
3 118
1 144
16 312

Landstinget
2010
2011
3 209
2219
449
497
3 725
4 096
1 553 1 548
500
30
10
3
321
717
1 001
1 205
1 715 2 074
567
127
12163 13 405

Not 21 Räntebärande skulder och avsättningar

Långfristig låneskuld
Kortfristig låneskuld
Summa räntebärande låneskulder
Leasingförpliktelser
Räntebärande avsättning till pensioner

Koncernen
2010
2011
6 650
14 234
2 196
795
8 845
15 029
12 267
12112
11 161
16311

Summa räntebärande skulder och avsättningar
Icke räntebärande skulder och avsättningar
Summa skulder och avsättningar

43 452
21 208
64 660

32 273
24 148
56 421

Varav avsättningar
Varav skulder

17 493
47 167

15 967
40 454

Mkr
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Not 22 Ansvarsförbindelser
Mkr
Pensionsförpliktelser som inte
upptagits bland skulder eller
avsättningar
Pensioner
Löneskatt
Summa
Ansvarsförbindelser till förmån för
koncernföretag och intresseföretag

Landstinget
2011 2010

19 627
4 762
24 389

17 815
4 322
22137

19 627 17815
4 762 4 322
24 389 22137

-

-

1}

AB SL, finansiell leasing
Landstingets helägda bolag, finansiell leasing
AB Transitio
SL-koncernen, pensionsskuld
Waxholms Ångfartygs AB, pensionsskuld
Locum, pensionsskuld
Danderyds Sjukhus AB, pensionsskuld
S:t Eriks Ögonsjukhus AB, pensionsskuld
Södersjukhuset AB, pensionsskuld
Södertälje Sjukhus AB
TioHundra AB (f.d Norrtälje Sjukhus AB),
Folktandvården Stockholms län AB,
Övriga bolag, pensionsskuld
Summa
Ansvarsförbindelser till förmån för
koncernexterna parter
Stiftelsen Stockholms Skärgård
Stiftelsen Clara
Övriga borgensåtaganden
Summa
Summa övriga ansvarsförbindelser
Summa ansvarsförbindelser

Koncernen
2010
2011

370

740

-

-

66

57

-

-

436

797

14195 14186
10
8
740
370
324
380
9
9
216
204
485
424
89
73
600
519
60
41
132
113
184
211
18
19
16 774 16 847

30
375
22
427
863
25 252

30
375
21
426
1 222
23 359

30
30
375
375
12
11
416
417
17191 17 263
41 580 39 400

Landstinget har borgensåtaganden gentemot koncernföretag avseende finansiella leasingkontrakt, främst avseende SL. Dessa borgensåtaganden redovisas inte som ansvarsförbindelser i koncernen eftersom finansiella leasingåtaganden redovisas i koncernens
balansräkning

x)
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Not 23 Inköp och försäljning mellan koncernenheter
Nedan anges årets inköp och försäljning mellan koncernenheter inom SLL-koncernen.
Landstinget
Koncernen
Mkr
2011
2010
2011
2010
Intern försäljning

91 990

78 511

90 024

74 209

Vid inköp och försäljning mellan koncernföretag tillämpas samma principer för
prissättning som vid transaktioner med externa parter.

Not 24 Genomsnittligt antal årsarbetare per v e r k s a m h e t s o m r å d e
Antal

Antal

årsarbetare^

årsarbetare^

2011

Hälso- och sjukvård inkLtandvård
Trafik
Övrig verksamhet
Subtotalt
TioHundra A B
Totalt
2)

2010

36 150
688
1 737
38 575
1 086
39 661

1) Antal hel årsarbete. Jämföresletalen har uppdaterats dä ny beräkningsmodell för antal
årsarbetare används från och med 2011.
2) TioHundra AB ägs till 50% varför antalet årsarbetare ovan också visas till 50%

35 778
809
1 768
38 355
1 147
39 502
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Not 25 Driftredovisning
-

;

u

Mkr
Landstingsstyrelsens förvaltning
Skadekontot
Koncernfinansiering
Nya Karolinska Solna
Landstingsstyrelsen Totalt

l }

Hälso-och siukvården
Hälo- och Sjukvårdsnämnden
Stockholms läns sjukvårdsområde
Karolinska Universitetssjukhuset
Södersjukhuset AB
Danderyds Sjukhus AB
TioHundra AB
Södertälje Sjukhus AB
S:t Eriks Ögonsjukhus AB
Akutsjukhusen
totalt

Utfall
Intäkt

Kostnad

Resultat

Budget
Resultat

3 109

-3 089

20

0

12
64 059
76
67 256

-26
-64 677
-109
-67 901

-14
-618
-33
-645

0
280
1
281

46 138

-45 641

497

14

8613

-8 442

171

75

14 712
3 507
2 879
711
855
429
23 093

-14 654
-3 504
-2 903
-730
-852
-429
-23 072

58
3
-24
-19
3
0
21

1 382
145
105

-1 311
-143
-96

58
23
12
0
5
-5
93
20
1

Koncernjustering
H ä l s o - o c h S j u k v å r d e n totalt

-

-

71
2
9
2

79 476

-78 705

773

4
0
118

Trafik
AB Storstockholms Lokaltrafik
Färdtjänstverksamheten

15 030
1 147

-15 186
-1 239

-156
-92

0
0

Färdtjänstavdelningen
Waxholms Ångfartygs AB
T r a f i k n ä m n d e n totalt

21
344
16 542

-20
-344
-16 789

1
0
-247

0
0
0

253
2 941
3 194

-237
-2 297
-2 534

16
644
660

5
256
261

507
399
20
32
4
33
995

-497
-399
-20
-32
-57
-29
-1034

0
0
0
0
-23
3
-20
0
641

Folktandvården Stockholms län AB
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB
Stockholm Care AB
2)

3 )

Fastigheter
Locum AB
Landstingsfastigheter Stockholm
Fastigheter totalt
Övriga
Medicarrier AB
Kulturnämnden
Patientnämnden
Landstingsrevisorerna
Landstingshuset i Stockholm AB
AB Stockholms Läns Landstings Internfinans
Ö v r i g a Totalt
Koncernjusteringar
S u m m a resultat SLL-koncernen
2 )

-

-

10
0
0
0
-53
4
-39
10

167 463

-166 963

512

^Inklusive gymnasium och Regionplanenämnden som upphörde 2010-12-31
2 )

Specifikation koncernjusteringar:
återläggning nedskrivning av aktier i dotterbolag 33
Bokslutsdispositioner Södertälje Sjukhus AB
2
övriga justeringar
=23
Summa SLL-koncernen
12

3 )

Färdtjänstnämnden, upphörde 2010-12-31
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Not 25 Driftredovisning forts
^Inklusive gymnasium och Regionplanenämnden som upphörde 2010-12-31
Specifikation koncernjusteringar:
_____

2)

återläggning nedskrivning av aktier i dotterbolag
Bokslutsdispositioner Södertälje Sjukhus AB
övriga justeringar
Summa SLL-koncernen

Färdtjänstnämnden, upphörde 2010-12-31

33
2
=23
12
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Definitioner och begrepp
Anläggningstillgångar är tillgångar som är avsedda för stadigvarande innehav och bruk i verksamheten.
Anställd är en person som har en eller flera anställningar (ej timanställning)
inom landstinget.
Avskrivning är den årliga kostnaden för värdeminskning av anläggningstillgångar i förhållande till nyttj andeperioden av tillgången.
Avsättningar är förpliktelser som finns på balansdagen och som är säkra eller
sannolika men ovissa till belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias.
Balanskrav innebär att en kommuns eller ett landstings intäkter måste
överstiga kostnaderna.
Balansräkning visar totala tillgångar, totala skulder inklusive eget kapital vid
bokslutstidpunkten.
Betalningsberedskap är likvida medel, inklusive outnyttjade krediter, i
förhållande till landstingskoncernens genomsnittliga driftskostnad/dag.
Bruttokostnader är verksamhetens kostnader plus avskrivningar.
Eget kapital är skillnaden mellan totala tillgångar och totala avsättningar och
skulder enligt balansräkningen.
Eliminering av interna mellanhavanden görs när interna och externa ekonomiska data från flera enheter summeras. Det betyder att de interna posterna tas
bort, så att uppgifterna om intäkter, kostnader, fordringar och skulder endast
visar externa värden.
Generella statsbidrag är ett bidrag för läkemedelsförmånen för minskad
sjukfrånvaro och för sysselsättningsstöd.
Genomsnittligt antal årsarbetare beräknas som ett genomsnitt av antalet
anställda personer enligt mätningar vid minst två representativa tidpunkter
under räkenskapsåret.
Helårsarbeten är ackumulerat antal timmar för närvaro-, frånvaro- samt
extratid, ställt i förhållande till det individuella heltidsmåttet för aktuellt antal
dagar under perioden. Jämförelse med budgeterat antal helårsarbeten görs med
närvaro- och frånvarotid exklusive extratid.
Inkomstutjämningen garanterar alla kommuner och landsting en skattekraft
som motsvarar riksgenomsnittet. De landsting som har en beskattningsbar
inkomst per invånare (skattekraft) över riksgenomsnittet betalar en avgift. De
som har en skattekraft under riksgenomsnittet får bidrag. Stockholms läns
landsting betalar från och med 2005 en inkomstutjämningsavgift på den del av
skatteunderlaget som överstiger 110 procent av skattekraften i riket (medelskattekraften).
Jämförelsestörande poster är intäkter eller kostnader som påverkar
jämförbarheten från föregående år.
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Kassaflödesaiialys visar kassaflöde från verksamheten inklusive förändring
av rörelsekapitalet, kassaflöde från investeringsverksamheten samt finansiering. Summan av dessa komponenter utgör förändringen av landstingets
likvida medel.
Koncernen som sådan är ingen juridisk person utan enbart ett samlingsbegrepp, en sammanslutning av bolag och förvaltningar till en ekonomisk
enhet. SLL-koncernen inkluderar en bolagskoncern samt en förvaltningskoncern. Bolagskoncernen innefattar dess bolag, dotterbolag och intressebolag.
Kortfristiga fordringar och skulder är sådana fordringar och skulder som
förfaller till betalning inom ett år eller mindre från balansdagen.
Landstinget är den juridiska förvaltningsorganisationen vilken följer den
politiska organisationen. Varje nämnd eller styrelse har en förvaltning, vars
tjänstemän ska se till att de beslut som de förtroendevalda fattar genomförs. De
tar också fram underlag till beslut. Landstingsdirektören har det yttersta
ansvaret för att den politiska ledningens beslut genomförs. Landstingsdirektören är sammankallande i koncernledningen, som diskuterar och processar
frågor som rör hela koncernen. I koncernledningen sitter samtliga förvaltningsoch bolagschefer.
Landstingsbidrag beslutas av landstingsfullmäktige och är i budgeten detsamma som verksamhetens nettokostnad, det vill säga den kostnad som behöver finansieras av landstinget för att resultatet ska bli noll. Landstingsbidraget ska täcka verksamhetens samtliga kostnader sedan verksamhetsanknutna intäkter, inklusive finansiella intäkter, frånräknats.
Långfristiga fordringar och skulder är fordringar och skulder som förfaller till betalning mer än ett år efter räkenskapsårets utgång.
Medellönen är grundlön + fast lönetillägg uppräknat till heltid/antalet
anställda.
Medelskattekraft är rikets skatteunderlag dividerat med antalet invånare vid
taxeringsårets början.
Nettoinvesteringar är investeringsutgifter minskade med sådana försäljningsinkomster som har direkt samband med investeringen.
Nettokostnader är verksamhetens intäkter, verksamhetens kostnader och
avskrivningar.
Omsättningstillgångar är sådana tillgångar som kortfristigt omsätts eller
förbrukas som exempelvis kassa, bank, plusgiro, förråd, lager eller kundfordringar.
Pensionsskuld för kommuner och landsting upptas endast till den del av
pensionsskulden som upparbetats från och med 1998 i balansräkningen.
Pensionsförmåner intjänade före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse
utanför balansräkningen. Kommunala bolag redovisar pensionsskuld även före
1998.

Primärtjänster är de tjänster som primärt produceras och utgörs av såld
hälso- och sjukvård, tandvård och utbildning.
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Produktivitet är kvoten mellan produktionsmängden under en tidsperiod
(output) och den förbrukade mängden av en viss resurs under samma
tidsperiod (input).
Regleringsbidrag/-avgift är nettot av inkomstutjämning, kostnadsutjämning, strukturbidrag och införandebidrag jämfört med de för utjämningsåret
anslagna medlen (fram till 2004 kallades dessa medel för invånarrelaterat
generellt statsbidrag). Om nettobeloppet överstiger anslaget ska kommuner och
landsting betala en regleringsavgift och vice versa. Avgiften eller bidraget
beräknas med enhetliga belopp i kronor per invånare.
Relativ skattekraft är länets skatteunderlag fördelat på länets invånarantal i
relation till rikets nivå.
Resultatenhet är en av landstingsfullmäktige fastställd enhet med ansvar
inför nämnd, styrelse eller bolagsstyrelse för resultaträkning och balansräkning.
Resultaträkning är en sammanställning av intäkter och kostnader för en viss
bestämd period.
Skattefinansieringsgrad är den del av verksamhetskostnaderna som finansieras med medel som inte är knutna till en viss verksamhet, huvudsakligen
kommunalskatt och generella statsbidrag.
Skattekraft är den genomsnittliga beskattningsbara inkomsten per invånare.
Skatteunderlag är den kommunalt beskattningsbara inkomsten för fysiska
personer.
SLL-interna intäkter är de intäkter som uppstår vid intern handel inom
koncernen.
Soliditet är ett mått på den långsiktiga betalningsförmågan och beräknas som
andelen eget kapital av hela balansräkningens omslutning, uttryckt i procent.
Sysselsättningsgrad är faktisk veckoarbetstid i förhållande till heltidsarbetsmåttet per vecka.
Utomlänsintäkter är ersättning från andra landsting enligt riksavtalet för
utomlänspatienter samt andra ersättningar för utförd vård åt andra landsting.
Övriga vårdgivarbesök besök av andra vårdgivare än läkare som till exempel
sjuksköterskebesök.
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Förkortningar

AISAB
Care
DSAB
FTV
HSF
HSN
Intemfinans
Karolinska
KcFi
KN
LFS
LISAB
Lrev
LSF
Locum
MediC
NKS
PaN
SKL
SLL
SLSO
S:t Erik
StSAB
SÖS
TioHundra
TN

Ambulanssjukvården i Storstockholm AB
Stockholm Care AB
Danderyds Sjukhus AB
Folktandvården Stockholms län AB
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Hälso- och sjukvårdsnämnden
AB SLL Internfinans
Karolinska Universitetssjukhuset
Koncernfinansiering
Kulturnämnden
Landstingsfastigheter Stockholm
Landstingshuset i Stockholm AB
Landstingsrevisorerna
Landstingsstyrelsens förvaltning
Locum AB
MediCarrier AB
Nya Karolinska Solna
Patientnämnden
Sveriges Kommuner och Landsting
Stockholms läns landsting
Stockholms läns sjukvårdsområde
S:t Eriks Ögonsjukhus AB
Södertälje Sjukhus AB
Södersjukhuset AB
TioHundra AB
Trafiknämnden
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Fakta om Stockholms läns landsting 2007-2011
Sveriges folkmängd vid årets slut
Folkmängd i Stockholms län vid årets slut

i
\
j

Andel i Stockholms län i %

\

Antal anställda i Stockholms läns landsting j

2007
2008!
2009]
2010 i
2011 i
9 480 205 i 9 415 570] 9 340 682] 9 256 347) 9 182 927
2 091 473 2 054 343 2 019182 j 1 981 263 j 1 949516
21,2
21,61
21,81
22,1;
>4
i
t
45 366
43136!
44 858
42 360 j
42 955
31 624
31 023]
28 021
27 660]
27 990 ]
21

- varav inom förvaltningarna

i

Skatteintäkter, generellt statsbidrag
och utjämning mkr

j
i

57 965

- kr/inv.
Skattesats, % i Stockholms läns landsting
Genomsnittlig landstingsskattesats i riket

j
i
j

27 807
12,10!
10,82

26 8141
12,10!
10,82
s

Tillgångar, mkr

j

68 599

- kr/inv.

j

59855]
29 136

Skulder, mkr
- kr/inv.

j
}

56 421
27 464}

54 058:
26 772 i

3 4341
1 672 j

2128;

Eget kapital, mkr

55 085

53 191

51 209}

48 712

26 343 i
12,10 j
10,80

25 847 ]
12,10

24 987

io,73

10,78

56 186

50 036

27 826 j

25 255
49 121

48507
24 882

j

32909
65 163
31 260

- kr/inv.

j

3 436
1 648'

Energianvändningen kWh/kvm

j

217.

219!

1 054;
230

24 793!
915!
462
238]

12,27

48131
24 689
376
193
246

Bilaga 2
FÖRSLAG TILL RESULTATDISPOSITIONER

ÅR 2011 FÖR

RESULTATENHETER, FÖRVALTNINGAR
UB lokalt
kapital 2011
exkl årets
resultat

Tkr

Årets resultat

Resultatkrav enligt
budget

Förändring
av centralt
kapital
1)

IB Lokalt
kapital 2012
efter justerat
resultat

Förtroendemannaorganisation
Koncernledningsfunktioner
Landstingsstyrelsen

22 485

20 056

20 056

22 485

HSN inkl Tandvården

13 404

496 745

496 745

13 404

Trafik
Färdtjänstnämnden
Färdtjänstverksamheten

973
47 650

525
-91 733

525
-91 733

973
47 650

-149
24
-32 869
140
140

-149
24
-32 869
140
140

86 696

392 879

392 879

86 696

Hälso- och sjukvård
Stockholms sjukvårdsområde

337 660

170 781

75 300

75 300

433 141

Karolinska Universitetssjukhuset

972 144

58 254

58 200

58 200

972 198

Fastighetsverksamhet
Landstingsfastigheter Stockholm

3 200 526

643 753

256 200

256 200

3 588 079

0
4 510 330

-13 997
858 791

0
389 700

0
389 700

0
4 993 418

4 597 026

1 251 670

389 700

782 579

5 080 114

Övrig verksamhet
Kulturnämnden
LSF Utbildning
NKS
Landstingsrevisorerna
Patientnämnden
Summa
Förtroendemannaorganisation

78
76
0
1 572
458

78
76
0
1 572
458

Producentorganisation

Övrig verksamhet
Skadekontot
2 )

Summa Producentorganisation
Summa Totalt

1) + = avsättning till centralt landstingskapital
- = täckning ur centralt landstingskapital
2) Skadekontots negativa resultat 2011 tas ur skadefonden.
Då reservfonder formellt endast förekommer i aktiebolag bokas skadefonden som en avsättning
i koncernen.
Producenter inom sjukvården har rätt att behålla 100 procent av årets resultat utöver fastställt resultatkrav
upp till en nivå för soliditeten på 30 procent. LS 0901-0012.

LANDSTINGSHUSET
Koncernen

I STOCKHOLM

AB

Bilaga 3

Förteckning över resultatdispositioner inom koncernen Landstingshuset i Stockholm AB 2011
(tkr)

Landstingshuset i Stockholm AB
Södersjukhuset AB
Danderyds Sjukhus AB
Södertälje Sjukhus AB
S:t Eriks Ögonsjukhus AB
Folktandvården Stockholms län AB
AISAB
Stockholm Care AB
MediCarrier AB
Locum AB
Waxholms Ångfartygs AB
AB SLL Internfinans
Huddinge Universitetssjukhus AB

Eget kapital

Årets

2011-01-01

resultat

722 399
340 310
217 258
146 876
49 407
209 637
13 567
18 234
18 648
98 861
43 110
45 107
285

-53 074
2 639
-23 652
2 644
-426
70 985
1 350
9 521
10 060
16 073
115
3 841

Koncernbidrag

Aktieägartillskott

erhållna (+)
lämnade (-)

erhållna (+)
lämnade (-)

Eget kapital
2011-12-31

126 773
-5 600
3 000
-3 000

-38 273
2 961

-79
-1
-9
-9
-16

14 300

500
350
600
750
800
-273
-3 900

9 000
11 800
158
54

757 825
340 310
196 606
146 520
48 981
215 422
13 567
18 155
27 958
109 934
43 110
45 102
285

LANDSTINGSHUSET
Koncernen

I STOCKHOLM

AB

Bilaga 4

Underlag beräkning aktieägartillskott

(tkr)

Årets resultat

Landstingshuset i Stockholm AB
Södersjukhuset AB
Danderyds Sjukhus AB
Södertälje Sjukhus AB
S:t Eriks Ögonsjukhus AB
Folktandvården Stockholms län AB

Koncernbidrag

Resultatkrav
enligt budget

-53 074

126 773

2 639

-5 600

23 100

-23 652

3 000

12 000

2 644

-3 000

5 200

-426

Utdelning att
reglera 2012
38 590

Aktieägartillskott att
reglera 2012

Balansomslutning
2011-12-31

Soliditet %

-38 273
2 961

-36 100

-5 100

1 619 321

21

1 183 170

17

375 918

30

211 210

23

718 088

30

70 985

-79 500

20 000

1 350

-1 350

700

-200

44 595

30

9 521

-9 600

4 100

-2 290

52 882

30

MediCarrier AB

10 060

-9 750

300

9 000

93 304

30

Locum AB

16 073

-16 800

5 000

11 800

383 135

28

115

-273

100

158

487 582

9

3 841

-3 900

3 000

54

1 716 300

3

AISAB
StockholmCare

AB

Waxholms Ångfartygs AB
AB SLL Internfinans
Huddinge Universitetssjukhus AB, vilande

14 300

