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Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl
Ärendebeskrivning
Återrapportering av delårsrapport till landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige följer fullmäktigebeslut den 8 maj 2012. Ärendet avser således
delårsrapport per augusti 2012 för Stockholms läns landsting.
Förslag till beslut
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att fastställa delårsrapporten för januari-augusti 2012
att godkänna återrapportering av uppdrag i budget 2012 enligt bilagan
att godkänna återrapportering av uppdrag givna under 2012 enligt bilagan
att uppdra åt koncernfinansiering att utbetala 1 784160 kronor till
TioHundranämnden med anledning av korrigering av resultat avseende
2011
att skadekontots negativa resultat för 2011,13 997 000 kronor, regleras mot
centralt kapital.
Landstingsrådsberedningens motivering
Stockholms läns landsting ekonomi är fortsatt stark. Resultat för årets
första åtta månader uppgår till närmare 3 miljarder kronor och prognosen
för 2012 är ett överskott på närmare 1,3 miljarder kronor, vilket är 1,1
miljard kronor mer än budgeterat.
Det förbättrade resultat för de första åtta månaderna jämfört med samma
period förra året beror framför allt på ökade skatteintäkter med 1,3
miljarder kronor, ökade biljettintäkter med 600 miljoner kronor och
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engångsåterbetalningar från AFA Försäkring på sammanlagt 560 miljoner
kronor. Samtidigt har kostnaderna inom sjukvården och kollektivtrafiken
ökat. För bemanning har kostnaderna ökat med 780 miljoner kronor, för
köpt spår- och busstrafik med 445 miljoner kronor och för köpt
mottagningsverksamhet med 300 miljoner kronor jämfört med de första
åtta månaderna förra året.
Periodens investeringar uppgår till 5,5 miljarder. Investeringstakten är
något lägre än planerat för sjukhusinvesteringar men enligt plan för
kollektivtrafiksinvesteringar.
Det mycket goda resultatet för årets första åtta månader gör att Stockholms
läns landsting står starkt om situationen på arbetsmarknaden och därmed
skatteunderlaget skulle vika framöver, vilket det finns indikationer på.
Det goda ekonomiska resultatet har uppnåtts samtidigt som
tillgängligheten till sjukvården och kollektivtrafiken, med några få
undantag fortsätter att förbättras. Tiden för att få träffa en specialistläkare
har fortsatt att förkortas och, för de allra flesta diagnoser, även möjligheten
att få behandling av en specialist. Samtliga trafikslag inom kollektivtrafiken
redovisar glädjande bättre punktlighet.
Delårsrapporten visar att Stockholms läns landsting uppnår samtliga sina
finansiella mål: att ekonomin ska vara i balans, att reinvesteringar ska
självfinansieras, att lånefinansiering bara ska användas för nya
investeringar och att betalningsberedskapen ska vara minst 21 dagar.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 9 oktober 2012
Delårsrapport per augusti 2012 för Stockholms läns landsting den 9 oktober
2012
Uppdrag i budget 2012, bilaga 1
Uppdrag som givits under 2012, bilaga 2.
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Landstingsstyrelsen

Delårsrapport per augusti 2012, Stockholms läns
landsting
Ärendebeskrivning
Återrapportering av delårsrapport till landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige följer fullmäktigebeslut den 8 maj 2012. Ärendet avser således
delårsrapport per augusti 2012 för Stockholms läns landsting.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande, 2012-10-09
Delårsrapport per augusti 2012 för Stockholms läns landsting, 2012-10-09
Uppdrag i budget 2012, bilaga 1
Uppdrag som givits under 2012, bilaga 2.
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att

fastställa delårsrapporten för januari-augusti 2012

att

godkänna återrapportering av uppdrag i budget 2012, bilaga 1

att

godkänna återrapportering av uppdrag givna under 2012, bilaga 2

att

uppdra åt koncernfinansiering att utbetala 1 784 160 kronor till
TioHundranämnden med anledning av korrigering av resultat
avseende 2011

att

skadekontots negativa resultat för 2011,13 997 000 regleras mot
centralt kapital.
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Förvaltningens förslag och motivering
Sammanfattning
Ärendet avser återrapportering av delårsrapportering till landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige och följer fullmäktigebeslut av den 8 maj
2012.
Stockholms läns landstings ekonomiska ställning är fortsatt stark.
Resultatet för årets första åtta månader uppgår till 2 969 mkr. Prognosen
för årets resultat uppgår till 1 276 mkr, vilket är 1 099 mkr högre än budget.
Skatteintäkterna beräknas bli 155 mkr högre än budget och verksamhetens
intäkter 953 mkr högre än budget. I de ökade verksamheternas intäkter
återfinns bland annat en post av engångskaraktär om totalt 560 mkr, bestående av återbetalning av försäkringspremier för tidigare år.
Verksamhetens kostnader prognostiseras att överstiga budget med 411 mkr
främst beroende på ökade bemanningskostnader samt ökade kostnader för
reparation och underhåll inom trafikverksamheten. De prognostiserade
kostnaderna för läkemedel och köpt trafik understiger budgeterade
kostnader.
Årets investeringar fram till och med augusti uppgick till 5 463 mkr vilket
motsvarar 49 procent av den budgeterade årsvolymen på 11183 mkr.
Prognosen på 10 504 mkr är 679 mkr lägre än årets budget.
Tillgängligheten inom Stockholms läns landsting visar huvudsakligen på en
förbättring. Telefontillgänglighet till vårdmottagning är fortsatt god.
En uppföljning av vårdgarantin visar att andelen patienter som väntat
under 30 dagar samt att andelen väntande som fått behandling inom
vårdgarantins gräns på 90 dagar förbättrats.
Den nationella satsningen för en förbättrad tidsrelaterad tillgänglighet i
vården, den så kallade Kömiljarden har förlängts och gäller även för 2012.
Stockholms läns landsting, SLL, har uppnått målen för att ta del av
Kömiljarden inom mottagning.
Tillgängligheten i kollektivtrafiken har förbättrats jämfört med motsvarande period 2011 och samtliga trafikslag redovisar förbättrad
punktlighet.
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I bilaga i respektive 2 i delårsrapporten återrapporteras uppdrag givna i
budget 2012 samt uppdrag som givits löpande under 2012.
Bakgrund
Landstingsfullmäktige beslöt den 8 maj 2012 att återapportering av
delårsrapport ska ske per augusti. Syftet med delårsrapporten är att ge en
fördjupad ekonomisk information samt att återrapportera de av
landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen givna uppdragen.
Överväganden
Stockholms läns landstings ekonomiska ställning är fortsatt stark samtidigt
som tillgängligheten och tillförlitligheten fortsätter att förbättras vilket
redogörs för i delårsrapporten.
Återrapportering av uppdrag givna av landstingsfullmäktige och
landstingsstyrelsen redovisas i bilaga 1 respektive 2.
Delårsrapporten föreslås därmed fastställas.
I bokslutet 2011 för TioHundranämnden fanns en fordran på Stockholms
läns landsting. Motsvarande belopp hade inte beaktats i landstingets
bokslut. Reglering av detta mellanhavande, 1784160 kronor föreslås ske
2012.
Skadekontots negativa resultat 2011 uppgick till 13 997 000 kronor. Detta
underskott reglerades inte mot centralt kapital i fullmäktiges beslut
avseende resultatdispositioner vilket föreslås åtgärdas 2012.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Godkännande av detta tjänsteutlåtande medför ekonomiska konsekvenser
genom att Stockholm läns landstings resultat i nästkommande månadsrapportering belastas med 1784 160 kronor till följd av reglering av mellanhavandet med TioHundranämnden.
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Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har hänsyn
till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en
miljökonsekvensbedömning i detta ärende.
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Förvaltningsberättelse
1

Sammanfattning

Landstingets ekonomiska ställning är fortsatt stark. Resultatet för årets första
åtta månader uppgår till 2 969 mkr. Prognosen för årets resultat uppgår till
1 276 mlcr, vilket är 1 099 mkr högre än budget.
Skatteintäkterna beräknas bli 155 mkr högre än budget och verksamhetens
intäkter 953 mkr högre än budget. I de ökade verksamheternas intäkter
återfinns bland annat en post av engångskaraktär om totalt 560 mkr, bestående av återbetalning av försäkringspremier för tidigare år.
Verksamhetens kostnader prognostiseras att överstiga budget med 411 mkr
främst beroende på ökade bemanningskostnader samt ökade kostnader för
reparation och underhåll inom trafikverksamheten. De prognostiserade
kostnaderna för läkemedel och köpt trafik understiger budgeterade kostnader.
Telefontillgänglighet till vårdmottagning är fortsatt god. Enligt senast genomförda mätning 2012 besvarades 90 procent av samtalen inom godkänd tidsgräns. Detta är dock en försämring med en procentenhet i jämförelse med
resultatet vid årsskiftet 2011.
En uppföljning av vårdgarantin visar att andelen patienter som väntat under
30 dagar, vårdgarantins gräns, för mottagningsbesök har förbättrats med 20
procentenheter jämfört med augusti 2011. Andelen väntande som fått behandling inom vårdgarantins gräns på 90 dagar har förbättrats med åtta procentenheter jämfört med augusti 2011.
Den nationella satsningen för en förbättrad tidsrelaterad tillgänglighet i vården, den så kallade Kömiljarden har förlängts och gäller även för 2012.
Stockholms läns landsting, SLL, har uppnått målen för att ta del av Kömiljarden inom mottagning under samtliga månader 2012 fram till och med augusti.
För behandling uppnås inte nivån för att ta del av de av staten avsatta medlen
och trenden har varit nedåtgående sedan mars.
Tillgängligheten i kollektivtrafiken har förbättrats jämfört med motsvarande
period 2011 och samtliga trafikslag redovisar förbättrad punktlighet.
Årets investeringar fram till och med augusti uppgick till 5 463 mkr vilket motsvarar 49 procent av den budgeterade årsvolymen på 11183 mkr. Prognosen
på 10 504 mkr innebär ett utfall som är 679 mkr lägre än årets budget.
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2

Mal och uppdrag

2.1

Långsiktiga mal

2.1.1
Förbättrad tillgänglighet och kvalitet inom hälso- och
sjukvården
Tillgängligheten mäter hur måluppfyllelsen varit avseende 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 avseende
besök hos husläkare samt mottagningsbesök jämfört med det nationella målet
som är sju dagar respektive 90 dagar.
Uppföljningen

av Vårdgarantin

inom den specialiserade

vården

Patienter med patienrvald väntan, P W , och medicinskt orsakad väntan, MOV,
ska inte räknas vid bedömning av om vårdgarantin är uppfylld, enligt gällande
regelverk. 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.
Vårdgarantin innebär art en patient efter att beslut om behandling tagits inte
ska behöva vänta längre än 90 dagar på behandling. Gränsen gäller såväl
Stockholms läns landsting som nationellt. Uppföljningen av behandlingar
omfattar alla planerade kirurgiska behandlingar med endast ett fåtal undantag.
Telefontillgänglighet

Metoden för telefontillgänglighet mäter att befolkningen får kontakt med
vårdgivaren samma dag inom fastställda tidsgränser . Mätningen genomförs
kontinuerligt över hela året. Husläkarmottagningarnas resultat för telefontillgänglighetsmätningarna första halvåret 2012 visar att 90 procent av samtalen
var godkända, en försämring med en procentenhet jämfört med årsresultatet
2011.
1

Mottagningsbesök

I uppföljningen av vårdgarantin för mottagningsbesök följs 26 specialiteter.
SLL har en snävare vårdgarantigräns för mottagningsbesök än den som gäller
nationellt. Efter beslut om remiss/vårdbegäran ska ett besök inom den planerade specialiserade vården, om sådant behövs, kunna erbjudas inom högst 30
dagar efter beslutsdagen. Motsvarande gräns nationellt är 90 dagar. Detta är
den enda skillnaden mot den nationella vårdgarantin.

I telefontillgänglighetsmätningen måste mottagningarna svara inom vissa tidsgränser för att
bli godkända: 1,5 minuter vid direktsvar, 10 minuter vid köfunktion och 90 minuter vid återuppringningssystem.
1}
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Andelen patienter som har väntat 30 dagar, vårdgarantins gräns, eller mindre
till mottagningsbesök uppgick i augusti 2012 till 66 procent, en förbättring
med cirka 20 procentenheter jämfört med augusti 2011.
Minskningen av antalet patienter som väntat mer än 30 dagar har skett både
på akutsjukhusen och hos andra vårdgivare. Det har skett förbättringar inom
alla typer av mottagningar i varierande omfattning, inklusive stora områden så
som allmän kirurgi och ortopedi.
Andelen väntande under den nationella vårdgarantins gräns, 90 dagar, uppgick i augusti 2012 till 91 procent, en förbättring med 11 procentenheter jämfört med augusti 2011.
Behandling

Andelen väntande som fått behandling inom vårdgarantins gräns, 90 dagar,
uppgår i september 2012 till 82 procent, en förbättring med åtta procentenheter jämfört med september 2011.
I jämförelse med sommaren föregående år har det inte skett lika stora försämringar i resultaten under sommaren 2012.
Operationer inom handkirurgi är de behandlingar som uppvisar sämst resultat
både sett till antalet och andelen väntande över vårdgarantins gräns. Andra
områden som uppvisar relativt sett låg tillgänglighet är behandlingar inom
plastikkirurgi, ryggkirurgi och öron-näsa-hals.
Kömiljarden

Den nationella satsningen för en förbättrad tidsrelaterad tillgänglighet i vården, den så kallade Kömiljarden, är en överenskommelse mellan staten och
SKL. Regeringen har avsatt 1 miljard kronor per år i statsbudgeten från och
med år 2009 och tre år framåt. Satsningen har förlängts och gäller även för
2012 enligt överenskommelse mellan SKL och regeringen.
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Ersättningen är resultatbaserad och betalas ut i efterhand till de landsting som
når de uppsatta kraven. Under 2012 sker avstämning under årets alla månader. Kravet är att minst 70 procent av patienterna ska ha väntat färre än 60
dagar för mottagning respektive behandling. Patienter som är uppsatta på
PW, 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.
En del av medlen är avsatta för de landsting som uppnår den högre målnivån
att 80 procent av de väntande ska ha väntat färre än 60 dagar. Uppföljningen
av behandling omfattar 42 specificerade åtgärder samt alla planerade kirurgiska behandlingar med endast ett fåtal undantag.
Resultat för Kömiljarden

Resultaten inom mottagning kvalificerar Stockholms läns landsting att ta del
av Kömiljarden då mer än 70 procent av de som väntade vid avstämningstillfället hade väntat kortare tid än 60 dagar. För behandling uppnås inte nivån
för att ta del av Kömiljarden och trenden har varit nedåtgående sedan mars.
Inom behandling är det i augusti ett behandlingsområde (ögonsjukvård) som
når upp till kravet att minst 70 procent ska ha väntat kortare tid än 60 dagar.
Handkirurgi och ryggkirurgi uppvisar sämst resultat med 29 respektive 28
procents andel väntande inom 60 dagar.
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Hälso- och sjukvårdsnämndens,
HSN, arbete för attförbättra
lighet och kvalitet inom sjukvården

tillgäng-

Utgångspunkten för HSN:s uppföljning av kvalitet på systemnivå är Socialstyrelsens sex kvalitetsperspektiv. I kvalitetsperspektiven ingår patientsäkerhet,
kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård, vård i rätt tid, jämlik vård, effektiv
vård och patientfokuserad vård. En viktig del i kvalitetsarbetet är att verksamhetens egna data återförs och integreras i olika förbättringsprocesser. I
Stockholms läns landstings gemensamma uppföljningsportal gups.sll.se redovisas löpande information om den medicinska kvaliteten, läkemedelsanvändning och vårdprestationer för vårdgivare i Stockholms län. Uppföljningsportalen utgör en gemensam databas för informationsdelning inom uppföljningsarbetet.
En långsiktig strategi för systematisk uppföljning och granskning har tidigare
tagits fram. Strategin finns kompletterad med en handlingsplan där konkreta
åtgärder föreslås utifrån den fastställda strategin. En första utvärdering kring
åtgärderna har genomförts under våren 2012. Enligt utvärderingen av arbetet
med handlingsplanen har risk- och konsekvensanalyser samt lokala handlingsplaner för uppföljning och granskning tagits fram för flera avtalsområden.
Syftet med öppna jämförelser är att underlätta för patienterna att göra kunskapsbaserade val, bidra till kvalitetsförbättringar samt öka den demokratiska
insynen. Varje år genomförs patientenkäter inom ett 20-tal vårdområden.
Under 2012 har nationell mätning genomförts inom den specialiserade somatiska och psykiatriska hälso- och sjukvården samt vid mödravårdscentraler och
inom habilitering. Dessa resultat kommer att publiceras under hösten 2012. På
Vårdguiden.se publiceras indikatorer som avser helhet, bemötande och rekommendation. Löpande publiceras väntetider, både i form av telefontillgänglighet till primärvård, psykiatri, beroendevård och hjälpmedelscentral och i
form av väntetider till hälso- och sjukvården. Prognostiserade väntetider till
specialiserad vård redovisas på Vårdguiden.se, väntetider till husläkarmottagningar redovisas på den nationella webbplatsen 1177.se.
I nuläget redovisas även medicinska jämförelser inom två verksamhetsområden där vårdval införts, kataraktoperationer (gråstarr) och förlossning.
Vidare finns sedan juni 2012 information om vårdgivarnas miljöcertifiering på
Vårdguiden.se.
På sll.se/verksamhet har de första jämförande rapporterna publicerats, till
exempel sammanställningar av patientenkäter, Vårdbarometern och rapporten "God Vård" som sammanfattar de medicinska resultaten i Stockholms läns
landsting. Syftet är att ge befolkningen insyn i vårdens resultat via övergripande jämförelser som kan spänna över geografi, tid och olika vårdområden.
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Uppföljning och granskning ska säkerställa att vårdgivaren fullgör sitt uppdrag
enligt lagar och avtal och att hög tillgänglighet, hög kvalitet och delaktighet
samt att hög effektivitet uppnås. HSN:s avtal ska utvecklas så att uppföljning
och granskning kan ske ännu mer effektivt. I detta ingår att tydliggöra konsekvenser för vårdgivare som inte lever upp till kraven på att leverera en
patientsäker vård. Dessa konsekvenser kan innefatta såväl viten som att avtal
sägs upp i förtid.
I en föränderlig hälso- och sjukvårdsmarknad är det nödvändigt att den som
beställer hälso- och sjukvård har god kunskap om sina avtalsparter. En kartläggning av sjutton större externa leverantörer har genomförts med hjälp av
ett oberoende företag. Kartläggningen omfattar bland annat historik, verksamheternas omfattning, organisation, värderingar/kvalitetsfilosofi och lönsamhetskrav. Kartläggningen visar på en mångfald av företag och organisationer
som utifrån sina förutsättningar har ambitionen att bidra till utvecklingen av
hälso- och sjukvården i Stockholms län. Ett genomgående inslag är viljan att
utveckla det systematiska arbetet med kvaliteten i verksamheten.
2.1.2
Förbättrad tillförlitlighet i kollektivtrafiken
Tillförlitligheten i kollektivtrafiken har förbättrats jämfört med motsvarande
period 2011.
Tillförlitlighet inom trafik i procent
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Samtliga trafikslag inom kollektivtrafiken redovisar förbättrad punktlighet
jämfört med motsvarande period 2011. Tunnelbanan, Nockebybanan och
Saltsjöbanan når upp till 2012 års mål.
Tunnelbanetrafiken visar en god utveckling av punktligheten och uppgår till
96 procent jämfört med målet för 2012 på 95 procent. Punktligheten på grön
linje har påverkats positivt som en följd av införandet av automatisk tågdrift. I
tunnelbaneavtalet ingår ekonomiska incitament för entreprenören att utföra
en punktlig trafik.
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Inom pendeltågstrafiken bedrivs ett intensivt arbete tillsammans med Trafikverket och Stockholmståg för att förebygga fel i bana, el och signal som ofta
orsakar brister i punktlighet. Punktligheten uppgår till 92 procent, en förbättring jämfört med motsvarande period föregående år med 3 procentenheter. Målet för 2012 uppgår till 93 procent.
Punktligheten i busstrafiken är under de målnivåer som har satts för buss.
Dock har nivåerna förbättrats jämfört med förra året då vägbyggen hade en
betydande negativ effekt på framkomligheten i trafiken. Utfallet uppgår till 90
procent jämfört med 88 procent föregående år. Målsättningen för 2012 uppgår
till 93 procent. SL för en kontinuerlig dialog med berörda kommuner för
signalprioritering, busskörfält och regularitet för att förbättra
framkomligheten för busstrafiken.
Tillförlitligheten inom kollektivtrafiken till sjöss är 89 procent att jämföra med
88 procent för motsvarande period föregående år. Målet på 93 procent är ett
genomsnittstal för hela året.
Inom kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning var tillförlitligheten 94 procent att jämföra med 93 procent för motsvarande period föregående år. Vintervädret föregående år försämrade framkomligheten för taxi i
stora delar av länet. Väntetiden vid beställning av rullstolstaxi på 21 sekunder
är betydligt kortare i år än för motsvarande period 2011 på 60 sekunder.
2.1.3
En ekonomi i balans
Årets prognostiserade resultat uppgår till 1 276 mkr, vilket är 1 099 mkr högre
än budgeterat, 177 mkr. Se vidare de fyra indikatorerna som visas i tabell
nedan.
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Kortsiktiga mal - uppföljning av indikatorer

Övergripande Mål

Uppföljning av indikatorer

Nöjda medborgare

Enligt Vårdbarometerns preliminära resultat för 2012 är andelen medborgare som har stort förtroende för vården i Stockholms län på samma nivå
2012 som 2011. 2011 uppgick andelen till 67 procent.
Andelen av befolkningen som är nöjda med kollektivtrafiken ska förbättras.
Andelen av befolkningen som är nöjda med kollektivtrafiken var 53 procent
2011. Resultat för 2012 kommer att redovisas i årsbokslut 2012.

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 är uppfyllt.
Lånefinansiering används endast för att finansiera investeringar.
Betalningsberedskapen uppgår till 56 dagar vilket överstiger målet på 21
dagars genomsnittliga driftskostnader.

Stolta medarbetare

Medarbetarindex uppgick 2011 till 75. Resultatet för 2012 kommer att
redovisas i årsbokslutet 2012.

Nöjda patienter och

1 senast genomförda nationella patientenkät hade andelen patienter i
Stockholms län, som skulle rekommendera husläkarmottagningen till andra
minskar något, från 72 procent 2011 till 71 procent 2012.
Tillförlitligheten inom trafiken mäts genom "Kunder i tid" . Resultatet på 67
för kollektivtrafiken på land är en förbättring jämfört med samma period
2011 (63) och är över målet på 65. Resultatet på 89 för kollektivtrafiken till
sjöss är en förbättring jämfört med samma period 2011 (88) men når inte
målet på 93. Resultatet på 94 för trafiken för personer med funktionsnedsättning är en förbättring jämfört med samma period 2011 (93) och når
målet på 94.

resenärer

2)

En ledande tillväxtregion

Enligt SKL, är prognosen för 2011 års skatteunderlagsutveckling i länet 4,9
procent vilket visar på en högre årstaktsutveckling än i riket då prognosen
för riket är 3,2 procent.

Hållbar miljö

2012 är första året med det nya miljöprogrammet Miljöutmaning 2016.
Utredningar och projekt har initierats för att lägga grunden för miljöarbetet
de kommande fem åren. Miljöprogrammet har kommunicerats ut internt
och seminarier, utbildningar och samarbetsgrupper har anpassats till de nya
målen. Verksamheter och bolag har implementerat vision, policy och mål i
miljöprogrammet i sina verksamhetsplaner.

Ökad valfrihet och

För att ge medborgarna en reell möjlighet att utnyttja sin rätt att välja vård
behövs information om hälso- och sjukvårdens utbud, kvalitet och resultat.
Genom patienternas möjlighet att välja och välja bort mottagning utvecklas
kvaliteten i vården. Vårdguiden på internet och via telefon är Stockholms
läns landstings kanaler när information om vårdens utbud ska föras ut till
medborgarna.

mångfald inom sjukvården

Likvärdig behandling av alla
invånare

Exempel på analyser ur ett verksamhetsperspektiv (som genomförts under
2012) är: om patientinformation är jämlik och om uteblivna mottagningsbesök kan bero på brister i patientinformationen. Informationsmaterial och
kallelsebrev har setts över. Resultatet har blivit att fler patienter är mer delaktiga i sin behandling och att fler patienter följer de behandlingar som doktorn erbjuder därför att man kan läsa och förstå den information man får.

2) Från och med 2012 ersätts "Kunder i tid" med "Nöjda kunder tidshållning" inom
kollektivtrafiken på land enligt beslut i Trafiknämnden 2011-12-20. Alla tal anges i procent.
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2.3

Återrapportering uppdrag

2.3.1

Uppdrag i budget 2012

I mål och budget för Stockholms läns landsting för år 2012 och plan för åren
2013 - 2014 beslutade landstingsfullmäktige om ett antal uppdrag. Samtliga
uppdrag redovisas i bilaga 1.1 bilagan redovisas respektive uppdrag, genomförandegrad samt kommentarer kring uppdraget.
2.3.2

Uppdrag som givits under 2012

Under 2012 har landstingsstyrelsen eller landstingsfullmäktige fattat beslut
där återrapportering ska ske i landstingets delårsrapport per augusti.
Ett uppdrag gavs till Danderyds Sjukhus AB, DSAB, och Södersjukhuset AB,
SÖS, att i enlighet med gällande regler för hantering av negativt resultat jämfört med resultatkrav 2011 återrapportera i samband med delårsrapportering
2012, LS 1205-0740.
I revisorernas Årsrapport 2011 bedömdes att den interna styrningen och
kontrollen inom SL var otillräcklig. Landstingsfullmäktige beslöt i maj att i
samband med delårsrapportering per augusti uppdra åt landstingsstyrelsen
återkomma med redovisning över av SL vidtagna åtgärder och effekter av
dessa, LS 1205-0727.
Ett uppdrag gavs till styrelserna för Karolinska Universitetssjukhuset,
Karolinska, SÖS, DSAB, TioHundra AB, TioHundra, och Södertälje Sjukhus
AB, StSAB, att återkomma med redovisning av genomförda och planerade
åtgärder och de ekonomiska effekterna därav i syfte att uppnå det beslutade
resultatkravet för 2012, LS 1205-0679. Återrapporteringen visar att Karolinska
och StSAB trots åtgärder inte uppnår fastställt resultatkrav för 2012.
I samband med landstingsstyrelsens möte den 22 maj uppdrogs till landstingsdirektören att analysera, vidtaga åtgärder och vid behov återkomma med förslag till landstingsstyrelsen i syfte att dämpa kostnadsutvecklingen till den av
landstingsfullmäktige beslutade nivån, LS 1204-0573.
Landstingsstyrelsen gavs i samband med landstingsfullmäktiges möte i maj i
uppdrag att vid upphandling av medicinteknisk utrustning till NKS undersöka
om förutsättningar fmns för samarbetsavtal om innovationsutveckling av
medicinteknisk utrustning samt återkomma med återrapportering och eventuella förslag, LS 1205-0729.
Uppdragen redovisas i bilaga 2.
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Ekonom
3.1

Resultat

Resultatet för årets första åtta månader uppgår till 2 969 mkr vilket är en förbättring med 525 mkr, 21 procent, jämfört med samma period 2011. Det förbättrade resultatet beror främst på att skatteintäkterna ökat med 1 299 mkr,
3,4 procent, och att intäkterna från resenärsavgifter ökat med 606 mkr,
16 procent. Resultatet påverkas även positivt av att AFA Försäkring beslutat
om återbetalning av premier för åren 2007 och 2008. Under 2012 kommer
AFA att återbetala 560 mkr till SLL. Periodens resultat påverkas negativt av
ökade kostnader, främst 777 mkr, 5,0 procent, i ökade bemanningskostnader,
445 mkr, 6,8 procent i ökade kostnader för köpt spår- och busstrafik, och
294 mkr, 7,7 procent i ökade kostnader för köpt mottagningsverksamhet.
Resultat

-500

J

—

Utfall 2 0 1 2

Utfall 2 0 1 1

P e r i o d , budget

A

Prognos

Resultatet är 1918 mkr bättre än periodens budget, motsvarande 182 procent,
vilket främst beror på 560 mkr i återbetalning från AFA och att hyresintäkterna är högre. Samtidigt är de finansiella kostnaderna 405 mkr lägre och kostnaderna för köpt trafik är 223 mkr, 2,9 procent, lägre än periodens budget. Det
är följaktligen Koncernfinansiering, KcFi, TN och Landstingsfastigheter
Stockholm, LFS, som har de största överskotten jämfört med periodens
budget. Karolinska visar ett resultat för perioden som är sämre än periodens
budget.
Resultaträkning SLL
Mkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

Verksamhetens nettokostnader
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Prognosen för årets resultat uppgår till i 276 mkr, vilket är 1 099 mkr bättre än
budgeterat.
SLL prognostiserad awikelse från budgeterat resultat, Mkr

Skatteintäkter

155

1 953

Verks. Intäkter
Personalkostnader-413 I
Köpt vård

' "'-' •
-91 LZ
151

Köpt trafik
Övr kostnader
Kapital kostnad
Resultat

-57 LT

D

402
1099

Resultatet påverkas av 560 mkr i återbetalning från AFA, 155 mkr i högre
skatteintäkter och 146 mkr i ökade hyresintäkter. Resultatet påverkas även
positivt av att de finansiella kostnaderna prognostiseras bli 549 mkr lägre än
budget och SLL:s kostnader för läkemedel prognostiseras bli 170 mkr, 2,7
procent lägre. Prognosen för resultatet påverkas negativt av att landstingets
bemanningskostnad överskrider budgeten med 452 mkr, motsvarande
1,8 procent. Även kostnaderna för reparation och underhåll inom trafikverksamheten överskrider budgeten, med 112 mkr, 12 procent.
Prognosen har förbättrats med 430 mkr sedan föregående månad. HSN har
förbättrat sin prognos med 150 mkr, Karolinska 140 mkr och SL 109 mkr.
3.1.1
Intäkter
Verksamhetens intäkter uppgår till 11596 mkr, en ökning med 1737 mkr,
17,6 procent, jämför med samma period 2011. Förbättringen beror främst på
att intäkterna från resenärsavgifter ökat med 606 mkr, 16 procent, och uppgår
till 4 442 mkr. De ökade resenärsintäkterna beror både på den taxehöjning
som genomfördes i september 2011, men även ett ökat resande bidrar. Övriga
verksamhetsintäkter har ökat med 828 mkr, 139 procent, och uppgår till
1423 mkr. Ökningen består i första hand av 560 mkr i återbetalning från AFA
och 108 mkr i engångsintäkt från SL som vunnit en räntetvist mot Handelsbanken Finans.
Prognosen för verksamhetens intäkter för helåret 2012 är 17 531 mkr, vilket är
953 mkr, 5,7 procent högre än budget. Övriga verksamhetsintäkter prognostiseras uppgå till 1 651 mkr, 681 mkr, 70 procent, över budget varav 560 mkr är
återbetalningen från AFA och 108 mkr i engångsintäkt från SL som vunnit en
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räntetvist mot Handelsbanken. Hyresintäkterna från LFS och TN prognostiseras bli 145 mkr över budget.
Intäkter

Mkr
Patientavgifter sjuk-och tandvå rd
Resenärsavgifter
Försäljningav primärtjänster

Utfall

Utfall

2012

2011

jan-aug

jan-aug

800
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1074

Prognos
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Budget)
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2011
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2012

6,2

1282

1 2261

4,6

1173

3 836

15,8

6 777

6 754

0,4
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1032

4,1

1666

1677!
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1642

12-11%

Hyresintäkter, försäljn. övrtjänster,
material, va ror

2 324

2 216

4,9
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3 467

5,2

3 397

Statsbidrag och övriga bidrag

1533

1426

2 507

Övriga intäkter

1423

595

7,5
139,1

1651

2 484!
970 j

0,9
70,2

2 291
1252

11596

9 859

17 531

16 578!

Summa verksamhetens intäkter

15 838

Skatteintäkter

Skatteintäktsprognosen för SLL bygger på den samhällsekonomiska bedömning och den skatteunderlagsprognos som SKL presenterade i Ekonominytt
11/12 16 augusti 2012.
De samlade skatteintäkterna, som består av de tre posterna skatteintäkter,
generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning, ökade under
perioden januari-augusti år 2012 med 1 299 mkr eller motsvarande 3,4
procent jämfört med samma period förra året.
Samlade skatteintäkter

Utfall
2012

Mkr
Skatteintäkter
Generella statsbidrag
Utjämningssystemet
Summa samlade skatteintäkter

jan-aug

Utfall j

1

2011
jan-aug !

Förändr.
12-11 %

Bidrag
till %
förändr.

5,6

5,0

3 276

3 641

-10,0

-0,9

-54

230

-123,3

-0,7

3,4

3,4

36 679

39 901

34 731 ["'

38 602 i

Den första posten, skatteintäkterna, ökade med 1948 mkr under perioden
januari-augusti 2012 jämfört med samma period föregående år. Ökningen förklaras främst av att det uppräknade skatteunderlaget ökade med nästan 6 procent.
De redovisade generella statsbidragen minskade med 365 mkr under perioden
januari-augusti jämfört med samma period föregående år. Den större delen av
dessa bidrag utgörs av bidrag för läkemedelsförmånen, som minskade med
cirka 40 mkr. Under år 2011 ingick ett tillfälligt konjunkturstöd som uppgick
till cirka 280 mkr för perioden januari-augusti. Det bidraget har upphört 2012.
Dessutom ingår i de generella bidragen ett bidrag för minskad sjukfrånvaro,
vilket har minskat med 45 mkr under innevarande år.
Utfallet av det kommunalekonomiska utjämningssystemet förändrades för
SLL:s del från ett plus på 230 mkr 2011 till - 54 mkr perioden januari-augusti.
Det förklaras främst av att regleringsposten har förändrats från ett bidrag på
1 099 mkr till en avgift på 271 mkr, en försämring med 1 370 mkr som delvis
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kompenseras av att avgiften till inkomstutjämningen minskat med 1150 mkr
för den aktuella perioden. Vidare har kostnadsutjämningsbidraget minskat
med 64 mkr jämfört med 2011.
De samlade skatteintäkterna för helåret 2012 prognostiseras till 59 851 mkr.
Jämfört med budget bedöms de samlade skatteintäkterna öka med 155 mkr.
Samlade skatteintäkter

Prognos
2012

Budget
2012 j

Awikelse
PR-BU %

Utfall

Förändr.

Prognos-

Prognos-

2011

PR-11 %

budget

utfall

Mkr
Skatteintäkter
Generella statsbidrag
Utjämningssystemet
Summa samlade skatteintäkter

55 018
4914
-80
59 851

0,7

52190

5,4

367

2 828

5 163]

-4,8

5 430

-9,5

-250

-517

-118]

-31,9 i

345

-123,3

38

-425

57 965

3,3

155

1886

54 650

59696 i

0,3

Ökningen jämfört med budget av delposten Skatteintäkter förklaras delvis av
att SKL har reviderat upp prognosen för skatteunderlagstillväxten för åren
2011-2012. Vidare blev skatteunderlaget för år 2010 något bättre än budgeterat.
Förklaringen till att de generella statsbidragen 2012 blir cirka 250 mkr lägre
än budget är främst att bidraget för läkemedelsförmånen beräknas bli cirka
185 mkr lägre än budgeterat.
Samhällsekonomisk

bakgrund

Trots förvärrad skuldkris i Sydeuropa och trots tecken på en försvagad konjunktur på flera andra håll i världen har svensk ekonomi fortsatt växa snabbt.
Fallet i BNP fjärde kvartalet 2011 hämtades raskt in och därefter har tillväxten
varit fortsatt stark. Hushållens konsumtionsutgifter och den offentliga konsumtionen redovisar fortsatt tillväxt. Exporten har återhämtat det fall som
skedde fjärde kvartalet i fjol och investeringarna, med undantag för bostadsinvesteringarna, har utvecklats mycket starkt. Till det kan läggas en svag import. Trots starkare krona och svagare internationell konjunktur har svensk
export utvecklats snabbare än importen. Det förbättrade exportnettot är en
viktig orsak till att svensk ekonomi har gått så bra under första halvåret i år.
Svensk ekonomi har därmed utvecklats betydligt bättre än vad SKL prognostiserade i våras. Samtidigt märks emellertid allt fler varningssignaler i omvärlden i form av vikande förtroendevariabler och ledande indikatorer som indikerar svag eller ingen tillväxt. SKL har därför i sin bedömning valt att skruva
ned tillväxtutsikterna också för svensk del. Därför stannar tillväxten i svensk
BNP på 1,5 procent 2012 (kalenderkorrigerat 1,8 procent). Trots nedgången
beräknas sysselsättningen 2012 ligga något över nivån 2011.
Skatteunderlagets

utveckling

Skatteintäkternas utveckling samvarierar i hög grad med skatteunderlagets
utveckling i riket. Framförallt är det utvecklingen på arbetsmarknaden i
termer av sysselsättningstillväxt och löneutveckling som påverkar lönesumman och därmed även skatteunderlaget (som till största del består av löner).
Skatteunderlagsprognosen är baserad på SKL:s samhällsekonomiska bild som
sammanfattas ovan.
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Den 9 augusti presenterade Skatteverket ett första preliminärt taxeringsutfall
för inkomståret 2011. Skatteverkets redovisning visar en ökning av skatteunderlaget för riket med 2,95 procent år 2011 jämfört med år 2010. Skatteverkets preliminära bedömningar brukar innebära en viss underskattning och
SKL ser inte skäl att revidera sin prognos från maj, en ökning med 3,2 procent
för riket. Skatteunderlagsutvecklingen i länet 2011 har dock reviderats upp
något från 4,1 procent till 4,9 procent.
Sedan föregående prognos har SKL reviderat upp skatteunderlagets tillväxttakt år 2012. Den högre ökningstakten år 2012 förklaras främst av oväntat
stark utveckling på arbetsmarknaden under första halvåret. Läget på arbetsmarknaden tyder dock på en försvagning under andra halvåret och bedömningen är att det dröjer en bra bit in på 2013 innan sysselsättningen vänder
upp, vilket även väntas leda till lägre löneökningar nästa år.
I tabellen nedan redovisas skatteunderlagsprognoser från olika prognosmakare, där VP och BP står för regeringens Vårproposition respektive Budgetproposition och ESV för Ekonomistyrningsverket. SKL har en något positivare
bedömning än regeringen hade i vårpropositionen medan ESV ligger något
högre än SKL. Men skillnaderna är som synes marginella.
Olika skatteunderlagsprognoser
2011-

2011

2012

SKL,aug2012

3,2

4,0

7,3

ESV, jun 2012

3,3

4,1

7,5

SKL, apr 2012

3,2

3,7

7,0

VP, apr 2012

3,5

3,4

7,0

BP, sep 2011

2,3

3,3

5,7

Proc förä ndr fr föreg å r och tota 1 förä ndr

2012

Källa: SKL, regeringen

och ESV.

Analys av osäkerheten

i

skatteintäktsprognosen

I prognosen för de samlade skatteintäkterna år 2012 på 59 851 mkr ingår både
poster som är definitiva och poster som är prognostiserade. I nuläget är fyra
poster prognostiserade, prognos för avräkningslikvid år 2012, prognos för
justeringspost 2011, bidrag för läkemedelsförmånen samt bidrag för minskad
sjukfrånvaro 2012. Dessa poster prognostiseras sammantaget uppgå till 5 732
mkr. Den övervägande delen av skatteintäkterna är således definitivt fastställda.
Prognosen för avräkningslikviden år 2012 och prognosen för justeringsposten
2011 påverkas av hur skatteunderlaget i riket utvecklas år 2011 och 2012. Om
skatteunderlagsutvecklingen skulle bli 0,1 procentenhet högre år 2011, d.v.s.
öka med 3,3 i stället för 3,2 procent, ökar skatteintäkterna 2012 med 82 mkr.
Om skatteunderlaget skulle öka med 0,1 procentenhet mer än vad som antagits år 2012, d.v.s. öka med 4,1 i stället för 4,0 procent, ökar skatteintäkterna
2012 med 42 mkr (se tabellen nedan).
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Nettoeffekt på

Känslighetsanalys
!

Vad innebär en förändring med 0,1

skatteintäkt
2012

procentenhet för skatteintäkterna 2012

mkr

Skatteunderlag riket 2011, -K),l %-enhet
•

Skatteunderlag riket 2012, +0,1 %-enhet

Jämförelsestörande

42

intäkter

AFA-Försäkring meddelade ijuni att återbetalning kommer att ske för inbetalade premier för åren 2007 och 2008. För SLL innebär detta en återbetalning på 560 mkr. Denna post rapporteras som en jämförelsestörande intäkt i
delårsrapporten.
3.1.2 Kostnader
Verksamhetens kostnader till och med augusti uppgår till 45 391 mkr, vilket är
2 159 mkr, 5,0 procent, högre än för samma period föregående år. Bemanningskostnaden som är summan av personalkostnader samt kostnader för
inhyrd personal uppgår för perioden till 16 176 mkr, en ökning med 777 mkr,
5,0 procent. Av den totala bemanningskostnaden är kostnaden för inhyrd
personal 210 mkr. Kostnaden för externt köpt hälso- och sjukvård uppgick
under perioden till 8 432 mkr vilket är en ökning med 489 mkr, 6,2 procent,
jämfört med samma period 2011. Det är främst kostnaden för köpt mottagningsverksamhet som ökat till 4 089 mkr, en ökning med 294 mkr, 7,7 procent. Kostnaden för köpt trafik uppgår under perioden till 7 650 mkr vilket är
en ökning med 446 mkr, 6,2 procent, jämfört med samma period föregående
o

ar.
Verksamhetens kostnader är 1172 mkr, 2,5 procent, lägre än periodens budget. Det är både kostnaderna för köpt hälso- och sjukvård och köpt trafik som
ligger lägre än periodens budget. Även personalkostnaderna är något lägre än
budgeterat.
Kostnadsutveckling, %

6,2

Personalkostnader

Köpt hälso-och sjukvård, tandvård
Utfall 1208/Utfall 1108

«Prognosl2/Bokslutll

Köpt trafik
• Budget 12/Bokslut 11

Övriga kostnader
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Prognosen för verksamhetens kostnader 2012 uppgår till 71177 mkr, vilket är
411 mkr, 0,6 procent högre än budget. SLL:s bemanningskostnad 2012 prognostiseras bli 25 583 mkr, vilket är 576 mkr, 2,3 procent, högre än budget. Det
är främst Karolinska och Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, som prognostiserar bemanningskostnader som överskrider budget på grund av planerade nyrekryteringar under årets sista månader. Kostnaderna för reparation
och underhåll för fordon, spår och signalsystem inom trafikverksamheten
prognostiseras bli 1 034 mkr vilket överstiger budgeten med 112 mkr, 12 procent. Samtidigt prognostiseras kostnaderna för läkemedel bli 6 388 mkr, vilket
är 170 mkr, 2,7 procent, lägre än budgeterat. Kostnaderna för köpt trafik prognostiseras 2012 till 11 681 mkr, vilket är 151 mkr, 1,3 procent lägre än budget.
Prognosen för kostnaden för externt köpt hälso- och sjukvård är 13 114 mkr,
vilket är i nivå med budget.
Prognos

Budget

Avvik.

Utfall

Utfall

Utfall

Förändr.

2012

2011

12-11%

2012

Mkr

jan-aug

jan-aug

Personalkostnader

-15 966

-15 230

4,8

-25 298

-8 432

-7 944

6,2

-13 114

övriga primärtjänster

-1109

-1075

3,1

-1787

3,6

-1775

Köpt trafik

-7 650

-7 204

6,2

-11 681

-11832

-1,3

-11209

Kostnader

Köpt hälso-och sjukvård

PR-BU%

2011

-24 885;

1,7

-24 103

-13 086 j

0,2

-12 409

2012

Köpta verksamhetsanknutna-och
-1724;

Läkemedel

-4 211

-4 089

3,0

-6 388

-6 558

-2,6

-6 223

Övriga material och varor m.m.

-2 679

-2 541

5,4

-4 315

-4142 j

4,2

-4136

Lämnade bidrag
Lokal-och fastighets kostnader,

-1048

-983

6,6

-1527

-1523

0,2

-1294

hyra av anläggningstillgångar

-1339

-1324

-2 308

-2 262

2,0

-2 216

Övriga kostnader

-2 958

-2 841

4,1

-4 760

-4 754

0,1

-4 691

-45 391

-43 232

5,0

-71177

-70 766 j

0,6

-68 054

-2 042

7,1

-3 303

-3 233 i

2,2

-3 096

0,6

-71150

Summa verksamhetens kostnader

-2188

Avskrivningar
Summa verksamhetens
bruttokostnader

-47 579

-45 274

•

1,1

-74 480

-74 000

Avskrivningar

Kostnaderna för avskrivningarna uppgår per augusti till 2 188 mkr vilket är
146 mkr, 7,1 procent, högre än samma period 2011. Prognosen för avskrivningar för helåret är 3 303 mkr, vilket är 70 mkr, 2,1 procent, högre än budgeterat. Det är främst den höga investeringstakten inom TN som driver upp
avskrivningarna, till exempel för upprustningen av tunnelbanans gröna linje,

3.2

Investeringar

Periodens investeringar uppgår till 5 463 mkr eller 49 procent av den budgeterade årsvolymen på 11183 mkr. Prognosen på 10 504 mkr innebär ett utfall
som är 679 mkr lägre än årsbudget. De större avvikelserna avser 232 mkr för
Nya Karolinska Solna, NKS, samt 268 mkr för vårdens fastighets- och utrustningsinvesteringar.
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Investeringar
Mkr

Utfall
2012
jan-aug

Utfall
2011
jan-aug

Prognos
2012

Budget
2012

Bokslut
2011

Upparbetningsgrad %
2012

Vård inkl fastigheter (LFS)
NKS
Trafik
Citybanan
Övrigt

1286
1371
2 466
309
31

1250
1589
2 826
304
88

2 294
2 699
5 045
412
53

Totala investeringar SLL-koncernen

5 463

6 057

10 504

2 562
2 931
5 045
412
233
11183

2011

2 307
2 514
4 499
305
140

50
47
49
75
13

49
63
47
92
36

9 764

49

52

* Budget för T r a f i k n ä m n d e n har justerats med 1466 mkr m a a fullmäktiges beslut 2012-09-18, LS 1205-0764 och LS 1207-0977.

Periodens utfall för trafikinvesteringar inom kollektivtrafik på land uppgår till
2 466 mkr. Prognosen är i nivå med den nedjusterade budgeten. Beslutet om
att justera ned TN:s investeringsbudget med 1466 mkr är huvudsakligen en
följd av försenade plan- och bygglovsprocesser, överklaganden samt förseningar från leverantörer.
Ett flertal stora investeringsprojekt som syftar till utbyggnad och modernisering av länets infrastruktur genomförs för närvarande. Arbetet med utbyggnaden av Tvärbana Norr mot Solna fortskrider. Utbyggnaden av kapacitet på
Roslagsbanan fortsätter med etapp 2. Bussterminalerna i Danderyd, Farsta,
Jakobsberg, Täby, Vällingby, Älvsjö och Östertälje byggs om i syfte att tillgänglighetsanpassa och modernisera terminalerna samt säkerställa trafikkapacitet.
Investeringarna i bussterminalerna syftar till att säkerställa att biogasbussar
kan trafikera terminalen.
Inom pendeltågstrafiken pågår ett antal fordonsleveranser, bland annat för ny
trafik till Uppsala via Arlanda. Vid sammanträdet den 18 september 2012, LS
1205-0764 och LS 1207-0977, godkände landstingsfullmäktige anskaffningen
av 46 stycken pendeltågsfordon X60B för totalt 4 473 mkr för att möjliggöra
planerade trafikutökningar i samband med Citybanans öppnande år 2017.
Periodens investeringar inom kollektivtrafiken till sjöss uppgår till 35 mkr och
avser utgifter för motorbyten och bostadsinredningar i V-båtar, motor- och
växelbyten i hamnfärjan Djurgården 10 samt helrenovering av det hundraåriga
fartyget Västan.
Investeringar inom vården består dels av investeringar i fastigheter som redovisas inom ramen för LFS dels av investeringar i utrustning och inventarier vid
respektive verksamhet. Under perioden uppgick investeringarna till 1286 mkr,
varav 876 avser fastigheter. Prognosen är 268 mkr lägre än årsbudgeten, 2 562
mkr. Det enskilt största pågående objektet är byggnationen av ny rättspsykiatrisk anläggning i Flemingsberg där inflyttning beräknas ske den 1 december
2012.
Under hösten färdigställs även ombyggnationen av två vårdavdelningar vid
Huddinge sjukhus (Karolinska). Framtidens vårdavdelning är ett led i att upprusta två avdelningar per år inom sjukhuset.
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Andra större pågående objekt är uppgradering och ny reservkraft vid S:t
Görans sjukhus och Danderyds sjukhus samt om- och nybyggnation av akuten
vid S:t Görans sjukhus. Flera objekt är av olika anledningar förskjutna i tiden
bland annat på grund av planfrågor, myndighetskrav och samordning inom
ramen för Framtidens Hälso- och sjukvård. Med anledning av detta är prognosen för fastighetsinvesteringar sänkt med 230 mkr till 1500 mkr.
På utrustningssidan har prognosen sänks med 38 mkr till 794 mkr. Den
främsta anledningen till den nya prognosen är att Karolinska har sänkt sin
prognos till följd av en lägre investeringstakt än planerat. Större investeringar
som gjorts hittills under året har varit ombyggnation i förhyrda lokaler för
Prekliniskt laboratorium vid Novum, Huddinge sjukhus (Karolinska), automation av diagnostik vid klinisk mikrobiologi vid Karolinska i Solna och Karolinska i Huddinge samt investering i försörjningsarmar på SÖS. Inom SLSO
pågår investering av inventarier och utrustning till den nya rättspsykiatriska
anläggningen i Flemingsberg.
NKS har under perioden investerat 1371 mkr. Utgifterna avser främst investeringar utförda av projektbolaget för uppförande av det nya universitetssjukhuset i enlighet med ingånget avtal. Investeringar i landstingets regi motsvarar
43 mkr, främst avseende byggnation samt utgifter för Informations och kommunikationsteknik, IKT. Prognosen är ändrad till 2 699 mkr jämfört med budgeterade 2 931 mkr. Avvikelsen mot budget beror främst på att upphandlingen
för IKT avbröts samt lägre investeringstakt avseende utrustning och inventarier än planerat. Byggnationen enligt OPS-avtalet löper på planenligt för helåret, vilket innebär en prognos i nivå med budget.
Arbetet med Citybanan fortsatte under perioden med sprängningsarbeten och
produktionen av de underjordiska tågtunnlarna. Periodens investeringar uppgick till 309 mkr. Årets prognos följer budget.

3.3

Finansiering

Likvida medel,

betalningsberedskap

Koncernens likviditet uppgår i augusti till 1 636 mkr vilket är 185 mkr lägre än
vid årsskiftet. Jämfört med augusti 2011 är likviditeten 715 mkr högre. Likviditeten beräknas vara 2 373 mkr vid årets slut. TN:s beslut om att senarelägga
1466 mkr i investeringar till 2013 innebär att likviditeten under 2012 förbättras ytterligare. Utöver egna likvida medel har SLL avtalade kreditlöften på
8 974 mkr.
Enligt landstingets finanspolicy ska den genomsnittliga betalningsberedskapen under månaden uppgå till minst 21 dagar. Den genomsnittliga betalningsberedskapen var under augusti 11126 mkr, vilket motsvarar en betalningsberedskap på 56 dagar.
Landstingets låneskuld uppgick i augusti till 27 618 mkr vilket är 389 mkr
högre än vid årets början. I den totala låneportföljen ingår även SL:s lån och
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leasingavtal. Låneskulden beräknas uppgår till 31348 mkr vid årets slut. Av
den nuvarande låneskulden består 43 procent av finansiell leasing och 31 procent av lån från EIB. Därutöver stod obligationsfinansiering för 20 procent,
patientförsäkringen LÖF för 5 procent och certifikat för 2 procent.
Portföljen för hantering av SLL:s finansiella risker via derivat har under
perioden ökat med 3 631 mkr och uppgår till 15 831 mkr. Den genomsnittliga
räntebindningstiden i SLL:s totala låneportfölj uppgick i augusti till 4,6 år
jämfört med 3,8 år vid årsskiftet. Detta ligger inom det av landstingsfullmäktige fastställda intervallet för räntebindning på 2 till 5 år.
Likviditet och låneskuld, Mkr
rullande
12-månadersperiod

L i k v i d it e t
3 000

Låneskuld
-r 3 2 0 0 0

2 500

2 000

1500

1000

500

sep-11

Okt

Nov

Dec

jan-12

Likviditet

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

PR

— • — Låneskuld

Finansnetto

Finansnettot för perioden är - 948 mkr, vilket är 206 mkr, 28 procent, sämre
än för samma period 2011. Jämfört med den periodiserade budgeten är finansnettot 405 mkr bättre. Prognosen förfinansnettot2012 är - 1 625 mkr vilket är
472 mkr bättre än budget. Finansnettot är bättre på grund av lägre
marknadsräntor och ett reducerat lånebehov.
De finansiella intäkterna för perioden uppgår till 27 mkr vilket är 10 mkr högre
än samma period 2011. Prognosen för definansiellaintäkterna är 54 mkr vilket är 76 mio- lägre än budget. Det är främst ränteintäkterna som är lägre än
budget till följd av lägre marknadsräntor.
Definansiellakostnaderna för perioden uppgår till 975 mkr, vilket är 216 mkr,
28 procent mer än samma period 2011. Det är främst kostnaderna för räntedelen i pensionsskulden som ökat. Den finansiella kostnaden är dock cirka
350 mkr lägre än periodens budget. Prognosen för helåret indikerar en kostnad på 1 679 mkr vilket är 550 mkr, 25 procent lägre än budgeterat. Under
årets sista månader kommer definansiellakostnader att öka till följd av förfinansiering.
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Finanspolicy

Förvaltningar och helägda bolag ska följa landstingets finanspolicy. Samtliga
enheter har enligt direktiv rapporterat hur de följer finanspolicyn. Avvikelse
mot finanspolicyn har rapporterats enligt följande.
En betalningsrutin med löpande förskott uppstod i början av 2000-talet innan
nuvarande finanspolicy fastställts. En ny upphandling av berörd verksamhet
har genomförts och från och med 2013 kommer förskottshanteringen att
upphöra.
Till följd av nedgradering har Danske Bank en rating under fastställd ratingnivå. Ingen reell motpartsrisk föreligger då marknadsvärdet på transaktionerna är negativa. Inga nya positioner ingås med motparten samtidigt som
ingångna positioner bevakas noga av Internfinans.
Ett avtal ingicks av Karolinska motsvarande 1,3 miljoner euro utan att valutasäkring skedde. Åtgärder har vidtagits och valutapositionen är per den sista
augusti säkrad.

3.4

En ekonomi i balans

God ekonomisk

hushållning

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 Mål & Budget 2012 fastställt fyra långsiktiga
finansiella mål som stödjer 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. Se avsnitt 2.2.
Soliditet och

sanktionsregler

Soliditetskravet för akutsjukhusen stipulerar en soliditet mellan 10 och 30
procent. De fem akutsjukhusen uppfyller soliditetskravet per 31 augusti 2012.
De av landstingsfullmäktige beslutade sanktionsreglerna, LS 0901-0012, ska
tillämpas om ett akutsjukhus förlust överstiger 50 procent av det egna kapitalet. Avstämning av eget kapital i förhållande till sanktionsregeln ska göras i
delårsrapportering och årsbokslut. Akutsjukhusen uppfyller de ekonomiska
kraven per den 31 augusti 2012 och sanktionsregeln inträder inte.
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Långsiktiga finansiella
Resultat

mål
Att resultatet är i balans med hänsyn tagen till ej
resultatförda kostnaderoch att realkapitalet

Ja

bibehålls
Finansiering

Re i nyeste ri nga r sjä lyfi na ns ie ra s till 100 proce nt

Skuldsättning

Att lånefinansieringendast används f ö r a t t
finansiera investeringar

Ja

Ja

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

Ja

För att SLL ska uppnå god ekonomisk hushållning har det beslutats om verksamhetsmål som tillsammans med de finansiella målen stöder det övergripande målet om god ekonomisk hushållning. Följande avstämning visar landstingets verksamhet ur ett långsiktigt finansiellt perspektiv. För att klara de
finansiella målen måste landstinget generera ett årligt överskott. Resultatet för
delåret 2012 uppgår till 2 969 mkr. Den del av pensionsskulden som inte fmns
upptagen i balansräkningen uppgick vid delåret till 24 530 mkr, en ökning
med 141 mkr från årets början. Målet att resultatet ska vara i balans med
hänsyn tagen till kostnader som inte resultatförts är därmed uppfyllt.
En hög grad av självfinansiering innebär att landstingets realkapital bibehålls,
vilket kan kräva överskott för att generera ett tillräckligt stort positivt kassaflöde. Kassaflödet från den löpande verksamheten fram till och med augusti
var 4 903 mkr. Reinvesteringarna uppgick till 1 244 mkr. Detta innebär att
målet att reinvesteringarna helt ska självfinansieras är uppfyllt för delåret
2012.
Den räntebärande låne- och leasingskulden har under året ökat med 389 mkr
samtidigt som nyinvesteringarna uppgick till 4 219 mkr. Skuldsättningsmålet
uppfylldes därmed eftersom nyinvesteringarna är högre än upplåningen.
Verksamhetens kostnader och de finansiella kostnaderna de senaste 12 månaderna har uppgått till 72 651 mkr. För att klara målet avbetalningsberedskap
på 21 dagar krävs därför 4 179 mkr. Betalningsberedskapen består av kreditlöften samt tillgänglig likviditet. Landstingets avtalade kreditlöften är 8 974
mkr och den totala betalningsberedskapen uppgick till 11126 mkr, motsvarande 56 dagar, per augusti. Målet om in- och utbetalningsströmmar är
således uppfyllt.
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4

Verksamhet

4.1

Landstingsstyrelsen

Resultatet för perioden uppgår till 6i mkr. Det är 36 mkr bättre än motsvarande period föregående år då överskottet var 25 mkr. Resultatet är 63 mkr
bättre än periodens budget. Överskottet förklaras främst av att landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter hittills inte har tagits i anspråk.
Prognosen för helåret är ett nollresultat vilket är i enlighet med budget.
Landstingsstyrelsens förvaltning, LSF, främsta uppgift är att strategiskt och
operativt arbeta för att nå de uppsatta målen i den av fullmäktige fastställda
budgeten samt stödja landstingsstyrelsen i dess uppgift att leda, styra och
samordna landstingets verksamhet.
LSF har genomfört flera verksamhets- och organisationsförändringar under
det första halvåret. Som en följd av organisationsförändringarna var helårsarbetare per sista augusti 794 personer vilket är en minskning med 26 jämfört
med motsvarande period 2011.
4.1.1

Forskning och regional utveckling i världsklass

Genomförda och påbörjade

åtgärder

2012

Uppdraget innebär att ur ett landstingsövergripande perspektiv, samordna och
gemensamt utveckla de olika samarbeten som bereder och styr forsknings- och
utbildningsverksamheten inom landstingets förvaltningar och bolag. Detta
sker i nära samarbete med personaldirektören. I enlighet med FoUU-strategin
har det mest långtgående samarbetsavtalet signerats med Kungliga Tekniska
Högskolan och stort fokus har legat på att operationahsera det samarbetet
under 2012. Landstinget har fördjupat sitt engagemang inom odontologi med
stöd av strategin, på samma sätt som arbetet med ett forskningsbokslut. Samtliga vårdenheter i SLL har under våren blivit ombedda att delta i ett så kallat
forskningsbokslut i samarbete med SKL. Resultatet av enkäten har redovisats i
Forskningsberedningen.
Under våren har Akademiska Vårdcentraler, AVC, utvecklats tillsammans med
SLSO. Fyra nätverk har bildats med Jakobsbergs, Hässelbys och Gustavsbergs
vårdcentraler som koordinatorer. En utökad satsning på antal AT-block har
gjorts under våren.
Inför en planerad utökning av sjuksköterskeutbildningarna har landstinget
tillsammans med lärosätena i regionen lämnat en skrivelse till Utbildningsdepartementet. Ett antal auskultations- och praktikplatser har under första
halvåret 2012 erhållits för personer med utländsk vårdutbildning utanför
EU/EES-området.
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Till grund för arbetet med regional utveclding ligger utvecklingsplanen RUFS
2010 och arbetet drivs vidare bland annat i form av handlingsprogram.
Kunskapsregion Stockholm är ett av handlingsprogrammen och fokuserar på
försörjning av högutbildad arbetskraft och har satt studentbostadsfrågan och
dynamiken i högskolornas utbud i fokus. Handlingsprogrammet godkändes av
Tillväxt- och regionplaneringsutskottet under våren och arbetet går nu vidare
med de åtgärder som programmet lägger fast. Tillväxt- och regionplaneringsutskottet tog under 2011 beslut om att initiera ett handlingsprogram för att
göra organisationer mångfaldsorienterade. Under våren 2012 har arbetet konkretiserats och samverkan sker med arbetsgivare i regionen. Inriktningen för
det fortsatta arbetet med handlingsprogrammet för energi och klimat har
godkänts av utskottet och arbetet går vidare inom de fyra handlingsområdena
Biogas, Avfall, Fjärrvärme och Samhällsplanering. Ett rådslag kommer att
genomföras i höst.
Den 7 juni lämnade regeringen ett uppdrag till Stockholms läns landsting, i
egenskap av regionplaneorgan, att göra en regional bedömning av behovet av
nya bostäder i länets kommuner. En utgångspunkt för uppdraget är de nya
framskrivningar av befolkning och sysselsättning som har utarbetats. Regeringsuppdraget ska genomföras i samverkan med kommunerna, Länsstyrelsen
och Kommunförbundet i Stockholms län.
Planerade åtgärder

2012

En översyn av landstinget fördelningsmodell av forsknings- och utbildningsmedel som berör såväl upplåtna som ickeupplåtna enheter ska göras. Detta
görs eftersom det är viktigt att landstingets modeller för finansiering stödjer
den nya strukturen och behoven i framtidens hälso- och sjukvård.
Regionens utveckling och utvecklingsplanens genomförande följs upp årligen.
Strategierna: "Öka uthållig kapacitet och kvalitet inom utbildningen, transporterna och bostadssektorn" samt "Frigör livschanser" följs upp under 2012.
Dialog om uppföljningsresultaten sker med en bred aktörskrets vid en årlig
samling i november. Uppföljningen redovisas också i ett ärende till landstingsfullmäktige.
4.1.2

Stolta medarbetare

Genomförda och påbörjade

åtgärder

2012

Inom landstinget har flera initiativ tagits i syfte att utveckla och stödja nuvarande chefer inom ledarskap, strategisk utveckling och ekonomisk styrning.
Det drivs även ett flertal program som syftar till att säkra återväxten av kompetenta chefer och ledare.
KOLL är landstingets kompetensplaneringsmodell för att skapa bättre förutsättningar för en kontinuerlig kompetensplanering på både operativ och strategisk nivå. KOLL-projektet har avslutats och implementeras under hösten i
landstingets verksamheter.
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Projektet "Kompetensförsörjning och utbildning" inom ramen för "Framtidens
hälso- och sjukvård" har startats under våren. Landstinget deltar, i rekryteringsfrämjande syfte, på ett antal mässor och arbetsmarknadsdagar under året
för att informera om landstingets yrken och marknadsföra landstinget som en
attraktiv arbetsgivare.
Under våren har verksamheterna aktivt arbetat för att förebygga ohälsa och
arbetsrelaterad sjukfrånvaro. Processerna för arbetslivsinriktad rehabilitering
har effektiviserats i samarbete med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. I samverkan med företagshälsovården har särskilda åtgärder genomförts
för att minska kvinnors sjukfrånvaro i enlighet med landstingets övergripande
mål.
Med syftet att långsiktigt vidareutveckla det hälsostrategiska arbetet har förvaltningar och bolag haft ett tydligt fokus på friskfaktorer i arbetsmiljön.
Säkerhet, riskförebyggande åtgärder och kunskapsutveckling har varit högt
prioriterade. Exempelvis har företrädare för sjukhusens personalenheter,
landstingets centrala personalenhet och miljöavdelning tillsammans tagit fram
en webbutbildning på temat kemiska riskbedömningar inom arbetsmiljöområdet.
Planerade åtgärder

2012

Delprojekten inom Framtidens hälso- och sjukvård, FHS, har startat sitt
arbete. Projekten kommer att löpa året ut och troligtvis ett antal år framöver.
KOLL-projektet är inne i en implementeringsfas där modellen tillsammans
med IT-stöd implementeras i landstingets verksamheter.
4.1.3

Allas lika värde - lika behandling av alla

Genomförda

och påbörjade

åtgärder

2012

En ny handlingsplan för den europeiska deklarationen för jämställdhet,
Council of European Municipalities and Regions, CEMR, har tagits fram under
våren 2012. CEMR är en europeisk jämställdhetsdeklaration för jämställdhet
mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå.
Genomförandeprojektet "Din kompetens - Vår möjlighet" har fortsatt sitt
utbildningsuppdrag under våren. Projektet har finansierats av Europeiska
Socialfonden och avslutades den 31 augusti.
En förstudie om hur en regional samverkan för mångfaldsorientering kan
utformas för att nå målet med en inkluderande arbetsmarknad i länet har
påbörjats. Förstudien är en del av arbetet med RUFS 2010 och Handlingsprogram för mångfaldsorienterade organisationer i regionen.
Under våren 2012 har jämställdhetsindex och nyckeltal för etnisk bakgrund
tagits fram med hjälp av Nyckeltalsinstitutet. Dels för hela landstinget dels per
förvaltning/bolag där så varit möjligt. Verksamheterna använder nyckeltalen
som underlag för att utveckla och ta fram prioriteringar inom jämställdhetsoch mångfaldsområdet, bland annat som underlag till jämställdhets- och
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mångfaldsplanerna. Förvaltningen har även startat ett nyhetsbrev, Jämbrevet,
som vänder sig till anställda inom SLL och privata verksamheter som har avtal
med SLL.
Planerade åtgärder

2012

I handlingsplanen CEMR finns ett antal aktiviteter som är planerade för perioden 2012-2013 och som kommer att följas upp med en ny handlingsplan 2014.
Fortsatt utgivning av nyhetsbrevet Jämbrevet. Den påbörjade förstudien om
hur en regional samverkan för mångfaldsorientering kan utformas fortsätter.
Under våren har ett arbete påbörjats i samverkan med HSF för att utveckla ett
webbaserat utbildningsmaterial på HBT-området. Detta fortsätter under
hösten.
4.1.4

Hållbar miljö

Genomförda och påbörjade

åtgärder

2012

I augusti 2012 behandlades slutredovisningen av föregående miljöprogram,
Miljö Steg 5, i landstingsstyrelsen och uppföljningen visar att landstinget
nådde 20 av 23 mål. I det nya miljöprogrammet, Miljöutmaning 2016, fortsätter landstinget att utveckla miljöarbetet. Den övergripande inriktningen på
det nya miljöprogrammet är klimateffektivt, resurseffektivt och hälsofrämjande miljöarbete.
Landstinget ska bli klimateffektivt, bland annat genom att gå över till förnybar
energi inom transporter och fastigheter och genom att använda energin effektivare. För första gången gjordes en kartläggning av energianvändning i lokaler
där landstinget är hyresgäst. Dessa utgör cirka 25 procent av den totala lokalytan. En upphandling av landstingets första elbil genomfördes till Astrid
Lindgrens barnsjukhus. En nulägesanalys som utreder landstingets klimatpåverkan från livsmedel har påbörjats. I ett annat projekt inventerar landstinget användningen av klimatpåverkande medicinska gaser samt vilken
reningsteknik som finns tillgänglig på marknaden.
I det nya miljöprogrammet finns ett flertal mål som syftar till att öka resurseffektiviteten inom landstinget. Möjligheten att öka återanvändningen av
möbler, IT-utrustning samt bygg- och anläggningsmaterial utreds. Därtill
pågår en utredning om att minska miljöpåverkan från landstingets användning av engångsmaterial inom vården. På några av landstingets sjukhus fmns
redan idag insamling av matavfall för biogasproduktion. Locum, tillsammans
med LSF, tar fram en handlingsplan för att möjliggöra insamling vid fler sjukhus. Dessutom påbörjades ett projekt där landstinget genomför en analys av
avfallsflöden, "plockanalys", som underlag för att öka materialåtervinningsgraden och minska avfallsmängderna inom vården.
Landstinget ska vara hälsofrämjande och i detta förebyggande arbete har
miljöprogrammet en betydelsefull funktion, inte minst genom arbetet för att
minska användningen av farliga kemikalier. I och med att det nya miljöprogrammet började gälla påbörjades arbetet med att uppdatera landstingets
utfasningslista för miljö- och hälsofarliga kemikalier. För att värna Stockholms
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vatten samt Östersjön har landstinget arbetat med att ta fram en landstingsövergripande miljöstrategi för vatten och för minskade utsläpp av läkemedel
och kemikalier.
4.1.5

Nya Karolinska Universitetssjukhuset i Solna

Genomförda och påbörjade

åtgärder 2012

Projektet har fortsatt med gestaltningsarbetet av sjukhusets exteriör och interiör, skylt- och belysningsprogram samt flödes- och kapacitetsberäkningar.
Detaljprojektering av Clinical Design pågår. Projektering av patienthotellet har
påbörjats under våren.
Ett omfattande arbete har lagts ner tillsammans med projektbolaget på att
säkerställa att överenskomna besparingsåtgärder och justeringar av Clinical
Design har hanterats korrekt i godkända ritningar och övriga överenskommelser. Detta har gjorts så att parterna har identisk tolkning (Heads of Term).
Tilläggsavtalet för detta kommer upp för beslut i landstingsfullmäktige under
hösten 2012.
Inköp av den fasta och lösa konsten har påbörjats. En tidsplan finns framtagen
för planering av fortsatta inköp.
Upphandling med utvärdering av lämnade anbud för ett samlat infrastrukturuppdrag pågick under våren 2012, men avbröts i juni på grund av för höga
anbud i förhållande till budget. Arbete och planering pågår med den fortsatta
IKT upphandlingen.
En förstudie inom Bild & Funktion, som är den tyngsta delen inom MT-upphandlingen, genomfördes under hösten 2011 och upphandlingsprocessen
påbörjades under 2012.
LSF/NKS Bygg har, enligt tidigare fullmäktigebeslut, huvudansvaret för
byggprojektet. Karolinska bistår med den medicintekniska kompetensen och
kravställande på utrustningen för den kliniska användningen. Samarbetet
mellan LSF/ NKS Bygg och Karolinska har utvecklats under våren och formerna för det delade ansvaret har tydliggjorts. En styrgrupp har bildats för
samordning av upphandlingsarbetet av den medicintekniska utrustningen,
inventarier och IKT. Vidare har en samordningsgrupp bildats för gemensamma frågor avseende projektavtalet.
Byggnationen av NKS-anläggningen går helt enligt tidplan. Den första vårddelen har i månadsskiftet augusti/september uppnått högsta våningsplanet
inklusive installationsplan.
NKS Bygg ansvarar för framtagande av de ändringsförfrågningar som behandlar för projektet nödvändiga ändringar under byggtiden. Ett regelverk för
beslut om ändringar i form av tilläggsavtal till projektavtalet har beslutats av
landstingsstyrelsen.
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4.1.6

SLL IT

Informationssäkerhet

och IT-strategi

(SLL IT)

Under året har en ny organisation införts på SLL IT, med ett effektivare och
mer kundorienterat arbetsätt och en ny tjänsteinriktad affärsmodell. I samband med detta och för att stödja den nya organisationen införs nya verktyg
för kostnadskontroll och budgetering. En struktur och stöd för månatlig
verksamhetsuppföljning av SLL IT:s verksamhet har tagits fram och införts
med lyckat resultat. Som ett led och stöd i förändringsarbetet har även ett
arbete för att skapa en gemensam värdegrund och gemensam kultur initierats.
Projekt Infrastruktur 2.0 med syfte att konsolidera servrar och serverhallar
samt etablera en Drift och Supportorganisation har resulterat i en konsolidering av cirka 20 serverhallar till 2. Förutom sänkta kostnader för SLL som
helhet har detta också bidragit till en ökad kvalitet i SLL IT:s leveranser.
Projekt Nätverk 2.0 avslutades i förtid på grund av oklarheter i finansieringen.
En fokuserad insats för att förbättra och säkerställa driften av Take Care har
startats upp och kommer att pågå under hela 2012. Ett nytt huvudavtal har
tecknats med Karolinska, och arbete med ett nytt huvudavtal för 2013 med
Danderyd har initierats.
Genomförda och påbörjade

åtgärder 2012

I samband med att fullmäktige i mars i år fastställde "Strategin för arbete med
eHälsa och IT-frågor" beslutades också om en ny IT-policy inom SLL. Arbetet
med att ta fram en IT-strategi har initierats såtillvida att nuläget har kartlagts
och ett börläge har definierats. IT-strategin, det vill säga, en konkretisering av
de inriktningar som beskrivs i ovan nämnda strategi, ska vara klar till
årsskiftet och för beslut i AU och LS i januari samt LF i februari.
Landstingsstyrelsen och fullmäktige beslutade 2011-11-22 respektive 2011-1206 att anta en ny informationssäkerhetspolicy och nya riktlinjer för informationssäkerhet inom Stockholms läns landsting. De nya styrdokumenten började gälla vid årsskiftet.
I samband med beslutet genomfördes ert antal förändringar i syfte att stärka
rapporteringsvägarna till landstingstyrelsen:
Ett informationssäkerhetsråd, ISR, inrättades, tidigare kollegium, där verksamheternas respektive informationssäkerhetssamordnare finns representerade, däribland SLL IT. Från och med årsskiftet åligger det ISR att följa upp
efterlevnaden av landstingets riktlinjer, och genom landstingets informationssäkerhetschef sammanställa en rapport med en bedömning av kontrollpunkter
till landstingsdirektören. Det åligger även respektive informationssäkerhetssamordnare att på samma sätt sammanställa en rapport till sin förvaltningschef/VD om det lokala arbetet.
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En handlingsplan för informationssäkerhet har tagits fram och kommer efter
avstämning med Rådet för Samordning och styrning av strategisk IT, RSIT, att
överlämnas till landstingsdirektören. I handlingsplanen finns ytterligare åtgärder som bidrar till att stärka rapporteringsvägarna.

4.2

Koncernfinansiering

Resultatet per den sista augusti uppgår till 835 mkr vilket är 364 mkr, 77
procent, bättre än för samma period föregående år. Resultatet innebär ett
överskott jämfört med den periodiserade budgeten med 797 mkr. Årets prognos uppgår till 358 mkr, vilket är 583 mkr bättre än budget. Prognosen har
försämrats med 82 mkr jämfört med tidigare prognos. Resultatet för KcFi
sjunker erfarenhetsmässigt under årets sista månader. Detta beror på att KcFi
i sin landstingsövergripande roll av olika skäl belastas med kostnader relaterade till landstingets övriga verksamheter.
Förbättringen i utfall och prognos beror framförallt på AFA Försäkrings beslut
om återbetalning av 2007 och 2008 års försäkringspremier vilka uppgår till
412 mkr för förvaltningsorganisationen. KcFi:s förbättrade resultat beror även
på ökade skatteintäkter om 155 mkr och ett förbättrat finansnetto jämfört med
budgeterat.

4.3

Hälso- och sjukvården

4.3.1
Verksamhet
Delårsrapporten för 2012 visar på fortsatt goda resultat för hälso- och sjukvården. Behovet av vård ökar i takt med att befolkningen i Stockholms län
fortsätter att öka. För att möta det ökande behovet av hälso- och sjukvård har
vårdval införts inom ytterligare ett antal verksamhetsområden under 2012.
Under våren 2012 infördes vårdval för öppenvård inom öron- näshalssjukvård, gynekologi, hudsjukvård och för enskild sjukgymnastik. I
oktober 2012 införs, enligt plan, vårdval för primärvårdsrehabilitering.
Tillgängligheten fortsätter att förbättras och är bättre än 2011 för såväl
mottagning som behandling. Kraven för att ta del den statliga Kömiljarden
uppnås för mottagning men inte för behandling.
4.3.2
Verksamhetsförändringar inom hälso- och sjukvården
I augusti 2012 fanns det 201 husläkarmottagningar. Under 2012 har sju nya
mottagningar startat. Dessa är Väsby Läkargrupp husläkarmottagning,
Vårbergs vårdcentral, Galleriva husläkarmottagning (Norrmalm), Cityakutens
husläkarmottagning (Norrmalm), Beckomberga vårdcentral, Vårdcentralen
Slussen samt Mottagningen Sjöstaden Aktergatan. Samtidigt har Aleris Vårdcentral Danvik stängt och Hjorthagens vårdcentral är numera en filial till
Gärdets vårdcentral. Antalet avtal för medicinsk fotsjukvård var 142. Under
2012 har elva nya mottagningar startat och tre mottagningar har upphört.
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BVC Gärdet, Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, mottagning startade
under februari 2012. BVC Munsö upphörde från och med 1 januari 2012. BVC
Engelbrektskliniken upphörde från och med 1 april 2012.
Regionalt cancercentrum/Onkologiskt centrum har förts över från Karolinska
Universitetssjukhuset till HSN från och med den första januari 2012.
Den första april 2012 övergick Karolinska Institutets folkhälsoakademi (KFA)
till Stockholms läns landsting. HSN har träffat avtal med SLSO om att driva
verksamheten. Tre nya centra bildas: Arbets- och miljömedicin, Epidemiologi
och samhällsmedicin samt Hälsoekonomi, Informatik och vårdforskning.
Planeringen av Nya Karolinska Solnas, NKS, verksamhet har överförts till
Karolinskas ansvarsområde från LFS NKS-bygg.
Per den 1 april överfördes Käkkirurgiska kliniken från SÖS till Karolinska.
Verksamheten omfattar cirka 22 helårsarbete.
Under 2012 har Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, AISAB, avslutat det
gamla avtalet och startat upp det nya avtalet ambulansavtal för Centrum och
Mitt-Nord. Detta avtal inkluderar intensiwårdsambulans, utomlänsambulans
samt transport av avlidna och utomlänstransport av avlidna. Avtalet sträcker
sig till och med 2017.
4.3.3
Konsumtion
Statistiken visar total vårdkonsumtion till och med juni månad för hela landstinget, det vill säga både HSN samt TioHundranämnden sammantaget.
Vård SLL
totalt

Utfall 2012

Utfall 2011

jan-aug

jan-aug

Förändr,:
12/11

Prognos

Budget;

2012

2012 i

Avvikelse;
PR/BU
,-/;

2011

Förändr.
PR/-11
%

%

318 059

1,3

320 859

0,4

7 869 575

7 714 9931

2,0;

7 644 828

2,9

8 828 387

8 588 4571

2,8

8 373 077

5,4

213 144

207 051

2,9

322178

Läkarbesök

5 060 455

4 908 213

3,1

Övriga vårdgivarbesök

5 644 806

5 375 627

5,0

Vårdtillfällen

Bokslut

Nedan följer statistik fördelat per vårdgren:
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Konsumtion av vård jan-aug 2012 jämfört samma period 2011

VTF* somatik
Läkarbesök somati k

pZ1

2,5%

b

2,1%
]

Läkarbesök primärvård

VTF psykiatri
Läkarbesök psykiatri

VTF geriatrik
Lä karb e sö k ge ri atri k

•

3,7%

1,4%
3,2%

ZZI
]

8,7%

6,3%
* Vårdtillfälle

Antalet vårdtillfällen ökar med 6 ioo eller 2,9 procent jämfört med samma
period 2011 och prognostiseras öka med 1300 eller 0,4 procent mot budget.
Läkarbesöken ökar med 152 200 eller motsvarande 3,1 procent och prognosen
påvisar 154 600 fler eller 2,0 procent högre än årets budget och övriga vårdgivarbesök har ökat med 269 200 eller 5,0 procent och prognostiseras att öka
med 239 900 eller 2,8 procent jämfört med budget.
Förändringen av vårdkonsumtion jämfört med föregående år ska sättas i relation till befolkningstillväxten som är 1,7 procent i Stockholms län.
Antalet vårdtillfällen inom den somatiska specialistvården har ökat med 4 100
eller 2,5 procent. Samtliga akutsjukhus förutom Karolinska har ökade volymer
jämfört med 2011. Vård av Norrtäljepatienter som TioHundranämnden har
ansvar för har ökat med 226 vårdtillfällen eller motsvarande 3,3 procent jämfört med föregående år.
Antalet läkarbesök inom somatisk specialistvård är 39 700 fler än samma
period föregående år vilket motsvaras av 2,1 procent och prognostiseras att bli
31 300 högre än budgeterat, vilket motsvarar 1,1 procent. Antalet läkarbesök
hos privata specialister som ersätts via nationella taxan fortsätter att minska
och förklaras delvis av pensionsavgångar. Läkarbesök inom sjukhus och övrig
specialistvård har ökat med drygt 18 procent medan minskningen hos privata
specialister är nära 30 procent. För TioHundranämnden har antalet läkarbesök inom somatisk specialistvård ökat med 2 700 jämfört med samma
period 2011 eller med 4,3 procent.
Volymerna för vårdval höft- och knäoperationer har minskat med 48 stycken
eller 2,9 procent jämfört med 2011. Antalet förlossningar har ökat med 48 eller
0,3 procent jämfört med 2011. Av förlossningsklinikerna har ökningen skett
inom Danderyds sjukhus, BB Stockholm och Södertälje sjukhus. Karolinska
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uppvisar den största minskningen med 236 eller 4,1 procent jämfört med samma period 2011, även SÖS minskar något med 41 förlossningar eller 0,8 procent. Under 2012 har vårdval införts inom områdena gynekologi, hudsjukdomar samt öron- näs- och halssjukdomar.
Primärvårdens läkarbesök har ökat med 103 400 besök eller 3,7 procent jämfört med samma period föregående år. Besöken ökade kraftigt under årets
första månader för att sedan plana ut under resterande delen av året till och
med augusti. Den största ökningen återfinns inom husläkarverksamheten som
står för den största delen av besöken. Samtidigt har läkarbesök hos privata
specialister minskat med 7,9 procent. Inom HSN har besöken hos privata
specialister minskat eftersom både antalet besök per inrättning som antalet
inrättningar har minskat då de verksamma specialisterna börjar uppnå pensionsålder. Inom TioHundranämnden har istället besök hos privata specialister ökat. Dock har det totala antalet läkarbesök minskat med 499 besök eller
0,7 procent. Prognosen för antal läkarbesök inom primärvården totalt är
104 300 besök högre än årets budget, vilket motsvarar 2,4 procent.
Antalet vårdtillfällen inom psykiatrin har ökat med 304 stycken jämfört med
föregående år vilket motsvarar 1,4 procent. Prognosen är 229 vårdtillfällen,
eller 0,7 procent fler än budget. Antalet läkarbesök inom psykiatrin har ökat
med 8 600 besök, eller 3,2 procent, och prognostiseras till 18 600 besök fler än
budgeterat, vilket motsvarar 4,5 procent högre än budget. Om privata
specialister exkluderas ökar besöken med 5,7 procent jämfört med samma
period 2011.
Antalet vårdtillfällen inom den geriatriska vården har ökat med 1700 vårdtillfällen vilket motsvarar en ökning med 8,7 procent. Prognosen signalerar ett
utfall på 211 vårdtillfällen fler än budget, eller 0,7 procent. En del av ökningen
förklaras av att tre nya vårdavdelningar har öppnats under året samt en allmänt högre produktion under 2012 jämfört med 2011 då verksamheten hade
problem med calici med mera. Läkarbesöken inom geriatriken har ökat med
600 stycken vilket motsvarar 6,3 procent. Prognosen visar 227 fler besök än
årets budget, eller 1,5 procent.
4.3.4
Framtidsplan för hälso- och sjukvården
I juni 2012 fattade landstingsfullmäktige beslut om första steget i genomförandet av framtidsplanen. Landstingsfullmäktige beslutade också om inriktningen i den tioåriga investeringsplanen för hälso- och sjukvården inom
ramen för FHS. Arbetet med att förverkliga framtidsplanen för hälso- och
sjukvården fortsätter och går nu in i en konkretiseringsfas med genomförande
av de beslut som togs ijuni 2012.
Landstingsdirektören är ytterst ansvarig inför landstingsstyrelsen att styra och
planera för Framtidens Hälso- och sjukvård. Uppdraget att utforma strategi
och styra det operativa arbetet ligger på programkontoret för Framtidens
Hälso- och sjukvård, vilket är lokaliserat på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF. Programkontoret rapporterar till en styrgrupp bestående av landstingsdirektören, hälso- och sjukvårdsdirektören, chefsjuristen samt en repre-
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sentant för Karolinska Institutet. På en operativ nivå involverar programkontorets arbete de handläggare i både LSF och HSF som arbetar med hälso- och
sjukvård samt de vårdgivare som berörs. Under hösten 2012 har rollerna
förtydligats och programkontorets nya uppdrag formats med tydligare mandat
och ansvarsområden att samordna och ansvara för utförandenivån samt
landstingsdirektörens och styrgruppens roll att ur ett strategiskt SLLperspektiv styra och leda arbetet. Till detta finns också en förtydligad
beslutsmodell som medför att programkontoret i ännu större utsträckning
ansvarar för återkopplingen av cirka 58 uppdrag till landstingsfullmäktige i
juni 2013. Löpande återkoppling och avrapportering sker till styrgruppen.
Programkontoret rapporterar också löpande till sjukhusdirektörsgruppen.

4.4

Hälso- och sjukvårdsnämnden

4.4.1
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämndens, HSN, utfall per den 31 augusti 2012 är 830
mkr. Motsvarande period 2011 var utfallet 1 040 mkr. Överskott återfinns
främst inom somatisk specialistvård, läkemedel och övrig sjukvård. Periodens
överskott inom läkemedel beror främst på en fortsatt effektiv marknad med
låga priser för generiska läkemedel. Överskottet avseende övrig vård kan
främst hänföras till finansiella intäkter. Geriatrik redovisar underskott.
Avvikelsen mot periodiserad budget uppgår till 149 mkr. Större positiva avvikelser finns inom områdena somatisk specialistvård och läkemedel.
HSN:s prognostiserade resultat för helår 2012 uppgår till 150 mkr. Detta är en
avvikelse mot budget med 150 mkr, vilket motsvarar cirka 3 promille av omsättningen. Prognosen per augusti är en förbättring jämfört med förra månaden som visade ett nollresultat. Inom prognostiserat resultat kan följande
större avvikelser mot budget noteras:
• inom primärvården beräknas ett underskott med 200 mkr, varav husläkarverksamheten står det största underskottet med 135 mkr
• inom somatisk specialistvård beräknas ett överskott med 142 mkr
• för läkemedel beräknas ett överskott med 125 mkr
• för finansiella intäkter beräknas ett överskott med 75 mkr
• inom specialiserad rehabilitering beräknas ett överskott med 22 mkr.
4.4.2
Ekonomiska risker i HSN:s prognos
För fyra procents produktion av vård över avtal ersätts akutsjukhusen med 40
procent av avtalat poängpris, vilket innebär en ekonomisk risk på cirka 165
mkr mot lagd prognos.
Vårdval infördes inom somatisk specialistvård vid årsskiftet 2011/2012,
gynekologi, hud och öron- näsa- hals. Hösten 2011 startade vårdval ögon.
Avseende närsjukvård har vårdval också införts för specialiserad sjukgymnastik och primärvårdsrehabilitering. Detta innebär en osäkerhetsfaktor för
prognosen.
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Besöksutvecklingen hittills har överstigit budgeterade volymer. Besöksvolymerna har stor betydelse för kostnadsutfallet. Om nuvarande trend fortsätter
kommer antalet besök, och därmed kostnaderna för dessa, att bli högre än vad
som nu prognostiseras. Ändrade bonusregler kan innebära att kostnaderna
kan komma att överstiga föreliggande prognos.
Risk för överskridande mot budget bedöms till följd av det förlängda tilläggsavtalet med Nackageriatriken och till följd av obudgeterade extraplatser över
sommaren. Denna merkostnad kan täckas av överskott inom övriga avtal som
inte når upp till beställda volymer. Det är dock svårbedömt och en risk finns
som bedöms uppgå till 10 mkr.
Prognosen för läkemedel utgår från att kostnadsökningstakten kan sänkas från
nuvarande 2,9 procent till 2,3 procent. Effekterna av den höjda gränsen för
högkostnadsskyddet är svårbedömda. Möjligheter finns även att kostnadsökningstakten sänks ytterligare under hösten 2012.

4.5

TioHundranämnden

Periodens utfall är -18,3 mkr varav 3 mkr är hänförligt till SLL:s verksamhet.
Detta avser främst högre kostnader för särskilt vårdkrävande individer samt
en hög produktion vid Norrtälje sjuldius, TioHundra AB och andra sjukhus.
Prognosen per augusti visar på ett underskott, -25,7 mkr jämfört med budgeterat nollresultat. Avvikelsen mot budgeterat resultat gäller för såväl de verksamheter som är hänförliga till SLL:s ansvarsområde som de verksamheter
som tillhör Norrtälje kommuns ansvarsområde. För SLL innebär prognosavvikelsen -11,2 mkr.
TioHundranämnden har även för år 2012 förbättrat resultatet i den breda
medborgarundersökning som genomförs årligen. Resultatet visar att fler
medborgare är nöjda än tidigare år.

4.6

Kollektivtrafiken

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 och det sker cirka 25 000 avgångar. Varje dag görs
cirka 8500 resor inom kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning samt cirka 2 000 sjukresor.
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Periodens konsumtion jan -aug
2012 j ä m f ö r t med samma period 2011

1,0%
Kollektivtrafik för pers. m.funkt.neds.

Kollektivtrafik till sjöss passagerare

-4,5%

3,0%
Kollektivtrafik på land påstigande

Inom kollektivtrafiken på land har antalet påstigande ökat med 78 000
påstigande motsvarande 3,0 procent jämfört med motsvarande period
föregående år. Resandet har ökat under samtliga månader 2012 och april, som
enskild månad, visar en ökning med 4,2 procent. Resandet förväntas att öka
under resten av 2012 och prognosen är 0,5 procent motsvarande 13 000
påstigande högre än målet.
Inom kollektivtrafik till sjöss har antalet passagerare minskat med
144 000 passagerare motsvarande 4,5 procent jämfört med motsvarande
period föregående år. Minskningen har skett i såväl skärgårdstrafiken som
hamntrafiken vilket sammanhänger med sval och regnig sommar. Prognosen
är i nivå med budget. Prognosen är något osäker i awaktan på september
månads utfall.
Det totala antalet resor inom kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning har ökat med 25 000 motsvarande 1,0 procent jämfört med
samma period 2011. Främst har resor med rullstolstaxi ökat medan taxiresor
har minskar. Resevolymen följer den periodiserade budgeten och prognosen
överensstämmer med budgeten.
Verksamhetsförändringar

Från och med den 1 januari 2012 finns en ny kollektivtrafiklag. Strategiska
beslut om kollektivtrafiken fattas i förvaltningsform för att främja ökad insyn
och förbättra samordningen med annan samhällsplanering. I varje län finns
det en regional kollektivtrafikmyndighet RKTM. Myndighetens obligatoriska
uppgift är att fatta strategiska beslut, till exempel beslut om trafikförsörjningsprogram.
TN har i uppdrag att från och med den 1 januari 2012 fullgöra landstingets
uppgifter som RKTM. Nämnden har det övergripande ansvaret för planering
och upphandling av trafiktjänster. Nämnden ansvarar för kollektivtrafiken på
land, till sjöss och för personer med funktionsnedsättning.
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4.7

Trafiknämnden

T r a f i k n ä m n d e n , TN

TN:s resultat för perioden på 366 mkr (-12 mkr) är 378 mkr högre än motsvarande period föregående år. Verksamhetens intäkter har ökat med 1 027
mlcr motsvarande 10 procent. Merparten av ökningen, 609 mkr, avser ökad
biljettförsäljning till följd av ökat resande samt taxehöjning från 1 september
2011. Vidare ingår återbetalning från Handelsbanken på 108 mkr, enligt beslut
i hovrätten i tvistefråga, i periodens utfall.
Verksamhetens kostnader har ökat med 477 mkr eller 5 procent jämfört med
motsvarande period föregående år. Främst har kostnader för köpt trafik ökat
med 448 mkr till följd av dels trafikförändringar under 2011 och 2012, dels
prisutveckling. Till följd av ny organisation inom SL har personalkostnaderna
minskat med 117 mio: eller 29 procent. Avskrivningarna har ökat med 77 mkr
motsvarande 7 procent som en följd av det ökade avskrivningsunderlaget och
räntekostnader netto har ökar med 95 mkr eller 25 procent på grund av en
större låneportfölj.
Periodens resultat är 414 mkr högre än den periodiserade budgeten på -48
mkr. Intäkterna är 85 mkr eller knappt 1 procent högre än budgeten, i första
hand till följd av tidigare nämnd återbetalning från Handelsbanken.
Verksamhetens kostnader är 264 mkr motsvarande 3 procent lägre än den
periodiserade budgeten, framför allt på grund av lägre kostnader för köpt
trafik på land till följd av senarelagda trafikförändringar, samt lägre kostnader
för index och incitament. Övriga större avvikelser avser 64 mkr eller 7 procent
lägre kostnader för drift och underhåll. Planerade underhållsåtgärder har inte
kunnat genomföras i budgeterad omfattning men upparbetningen förväntas
öka under resten av året.
Övriga större avvikelser mot periodiserad budget avser 18 mkr högre avskrivningskostnader till följd av att flera projekt har avslutats och tagits i drift.
Finansnettot är 82 mkr bättre vilket beror på lägre marknadsräntor än vad
som antagits i budgeten. Beräkningarna i budgeten har baserats på antagandet
om rörlig ränta på 2,8 procent medan den faktiska rörliga räntan för perioden
uppgick till 2,2 procent.
TN:s prognostiserade resultat för helåret är 176 mkr högre än budgeten. Avvikelsen mot budgeten består av 86 mkr motsvarande 0,5 procent högre intäkter, 62 mkr eller 0,4 procent högre kostnader, 29 mkr motsvarande 1,6
procent högre avskrivningar samt 181 mkr eller 21,7 procent förbättrat finansnetto. Främsta förklaringen till avvikelsen på intäktssidan är återbetalningen
från Handelsbanken på 108 mkr. Intäkter från biljetterna prognostiseras bli 24
mkr högre än budgeten, främst till följd av ökat resande.

LS 1206-0827

Stockholms läns landsting

39 (60)
2012-10-09

De prognostiserade kostnaderna för köpt kollektivtrafik på land beräknas bli
143 mkr lägre än budgeten till följd av nya avtal samt de tidigare nämnda
senarelagda trafikförändringarna och lägre index- och incitamentskostnaderna. Contact center redovisar ett överskott till följd av en minskad
ärendevolym jämfört med budget. En tvist med Stockholmståg om felfrekvensen på X6o-pendeltågen har avgjorts och resulterar i ett lägre kostnadsutfall än budgeterat. Övriga kostnadsavvikelser på sammanlagd 205 mkr högre
än budgeten avser bland annat specialistkonsulter, IT konsulter, licensavgifter
samt högre volymer biogas.
Avsloivningarna är 29 mkr högre än budgeten till följd av det ökade avskrivningsunderlaget. Finansnettot förbättras med 181 mkr på grund av lägre
marknadsräntor.
Prognosförbättringen i augusti jämfört med juli på 116 mkr förklaras framför
allt av 108 mkr avseende Handelsbankstvisten samt 5 mkr lägre kostnader för
TN:s förvaltning.
Periodens utfall samt prognos visar att målet om Ekonomi i balans uppnås
inom TN. Kvalitetsmålet Nöjda resenärer uppnås inom kollektivtrafiken på
land samt kollektivtrafiken till sjöss. Kollektivtrafiken för personer med
funktionsnedsättning redovisar en marginell avvikelse avseende Nöjda resenärer. De prognostiserade värdena överensstämmer dock med 2012 års mål.
Periodens utfall för tillförlitligheten tyder på svårigheter att uppnå 2012 års
mål. Tillförlitligheten har dock förbättrats inom samtliga trafikslag jämfört
med motsvarande period föregående år.
Vid sammanträdet den 18 september 2012 beslöt fullmäktige att justera ned
TN:s investeringsbudget 2012 med 1466 mkr till 5 045 mkr. Samtidigt justeras 2013 års budget upp med motsvarande belopp. Periodens investeringar
uppgick till 2 466 mkr. Utfallet innebär en upparbetningsgrad på 49 procent i
förhållande till budget och prognos. Upparbetningsgraden är högre än för
motsvarande period föregående år. Prognosen på 5 045 mkr är i nivå med
budgeten.
Nedjusteringen av TN:s investeringsbudget är huvudsakligen en följd av
försenade plan- och bygglovsprocesser, överklaganden samt förseningar från
leverantörer. Under 2011 genomfördes dessutom Översyn SL och personalförändringarna påverkade tillgången till projektledarresurser vilket medförde
försenade starter för ett flertal mindre projekt. Större avvikelser avser (negativ
avvikelser visar en lägre investeringsvolym):
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4.8

Spårdepåer -303 mkr.
Detaljplanen för Hammarbydepån har överklagats vilket medfört att
projektet har flyttats framåt i tiden.
Tunnelbanan Röda linjens utbyggnad -261 mkr.
Ingen utbetalning till leverantören har skett på grund av försenad
leverans.
Tvärbana Norr -233 mkr.
Avvikelsen förklaras av förseningar i leveransen av signalsystemet.
Spårväg City -205 mkr.
Planerad markanskaffning, projektering och produktion av
Stockbydepån utgår.

Kulturnämnden

Kulturnämndens, KN, utfall per den 31 augusti 2012 är 3 mkr, vilket är 1 mkr
lägre än samma period föregående år. Utfallet avviker mot periodiserad budget
med drygt 2 mkr och förklaras av överskott inom konstverksamhet och förvaltningskontor. För helåret prognostiseras, i enlighet med budget, ett nollresultat.
KN har som mål att 70 procent av stöden ska gå till verksamhet för barn och
unga. Nämnden räknar med att uppfylla detta mål 2012.
För att främja entreprenörskap och möjligheterna för kulturlivet att söka EUstöd inrättar kulturförvaltningen under hösten 2012 resurser för att stödja
kulturlivet i strävan att söka EU-bidrag.

4.9

Patientnämnden

Patientnämndens, PaN, utfall per den 31 augusti 2012 är 0,4 mkr, vilket är 0,3
mkr lägre än samma period föregående år och något över den periodiserade
budgeten. För helåret prognostiseras, i enlighet med budget, ett nollresultat.
Under perioden januari - augusti 2012 inkom 3 482 patientärenden till förvaltningen. Detta är 11 procent fler än motsvarande period föregående år.
Baserar på erfarenheterna under de första åtta månaderna förväntas antalet
ärenden uppgå till 5 500 för helåret 2012.
De skriftliga ärendena, som vanligtvis är av allvarligare karaktär och kräver
större utredningsresurser än övriga ärenden, har ökat kontinuerligt under de
senaste åren. Under perioden januari till och med augusti 2012 uppgick de till
1 224, vilket var 7 procent fler än föregående år. Ökningen av de skriftliga
ärendena var särskilt tydlig för specialistvård utanför akutsjukhusen samt för
akutsjukhusen där den uppgick till 12 respektive 10 procent.
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4.10 Fastigheter
LFS är den resultatenhet inom landstinget i vilken redovisning sker av landstingets fastighetsförvaltning. Fastigheterna förvaltas av Locum AB enligt avtal
med landstinget och i enlighet med de ägardirektiv som fastställts av landstingsfullmäktige.
Uthyrningsgraden för de strategiska fastigheterna uppgår till 94,0 procent,
vilket motsvarar uthyrningsgraden vid årsskiftet. Motsvarande månad föregående år uppgick uthyrningsgraden till 93,1 procent.
LFS redovisar reavinster från fastighetsförsäfjningar på 70 mkr i rapporteringen per augusti 2012. Reavinsterna avser en fastighetsaffär, "Beckomberga", mellan LFS och NVB (NCC, Veidekke, och Besqab) som genomfördes
2001.
4.10.1 Locum AB
Locum AB:s utfall per den 31 augusti 2012 är 8 mkr, vilket är 4 mkr högre än
samma period föregående år. Utfallet avviker mot periodiserad budget med 5
mkr och förklaras främst av återbetalningen från AFA-försäkring på 3 mkr.
Prognostiserat resultat för hela året är 7 mkr, vilket är en positiv avvikelse mot
budget med 2 mkr.
4.10.2 Landstingsfastigheter Stockholm
Landstingsfastigheter Stockholms, LFS, utfall per den 31 augusti 2012 är 425
mkr, vilket är 44 mkr högre än samma period föregående år. Utfallet avviker
mot periodiserad budget med 269 mkr vilket främst förklaras av högre hyresintäkter än beräknat samt lägre fastighetskostnader (mediakostnader och planerat underhåll). Finansnettot avviker positivt med 71 mkr motsvarande 32
procent. Budgeterade kostnadsräntor baseras på en högre nivå än aktuella
marknadsräntor.
Prognostiserat resultat för hela året är 359 mkr, vilket är en avvikelse mot
budget med 124 mkr. Den främsta anledningen till förändringen är ökade
hyresintäkter och ett positivt finansnetto jämfört med budget.

4.11 Övrigt
4.11.1
Landstingsrevisorerna
Landstingsrevisorernas, Lrev, utfall per den 31 augusti 2012 är 4 mkr, vilket i
princip är oförändrat jämfört med samma period föregående år. Resultatet
avviker endast marginellt mot den periodiserade budgeten. För helåret prognostiseras, i enlighet med budget, ett nollresultat.
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4.12 Stiftelser
Å r e t s resultat

Å r e t s resultat

Eget kapital

Tkr

2011

2010

2011-12-31

Cancercentrum Karolinska

1 598

177

69 8 8 6

Centrum för Molekylär Medicin

2 868

168

90 779

-13 9 4 7

6 715

171116

2 034

-50

3 018

11

-1477

5 480

4 402

-7

8 860

Stockholms Konserthusstiftelse

702

121

12 6 5 8

Stiftelsen Flemingsberg Science

1 724

Stiftelse

Clara
S t o c k h o l m s läns m u s e u m
S t o c k h o l m s läns ä l d r e c e n t r u m
Skärgårdsstiftelsen i Sthlms län

-

11 7 2 4

Stiftelsen Flemingsberg Science bildades per i januari 2011 med ett
stiftelsekapital på 10 mkr varav SLL har tillskjutit 3,5 mkr.

4.13 Intern kontroll
Intern kontroll är en viktig komponent för att uppnå:
•
ändamålsenlig, kostnadseffektiv och säker verksamhet
•
tillförlitlig ekonomisk och finansiell rapportering och information
•
efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter med mera.
Nämnder och styrelser ska upprätta interna kontrollplaner. Uppföljning ska
ske i delårsrapport samt årsbokslut. I uppföljningen ska respektive förvaltning/bolag rapportera statusen på den interna kontrollen samt bifoga gällande
intern kontroUplan samt utdrag ur nämnd-/styrelseprotokoll över den antagna
planen. I respektive enhets delårsrapport återfinns ett avsnitt om intern
kontroll.

5

Medarbetare

Landstinget ska vara en arbetsgivare som kan attrahera, rekrytera, utveckla
och behålla kompetenta medarbetare, arbetet med att uppfylla detta har fortsatt under året. Arbetet ska vara ändamålsenligt utifrån de policys, riktlinjer
och direktiv som ges på en landstingsgemensam nivå med målet att bidra till
en ökad kvalitet och tillgänglighet samt ekonomi i balans.
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Personalen i siffror
Antal

medarbetare

Medarbetare per verksamhetsområde
Av totala

Hälso-och sjukvård inkl. tandvård '
1

Trafik

Förändr,
12/11

ant. anst
%-andel

Inom respektive
verksamhetsområde
%-andel
%-andel
män
kvinnor

2012-08

2011-08

%

anställda

2012-08

41276

40 712

1,4%

95,6%

80,9%

19,1%

657

675

-2,7%

1,5%

47,7%

52,3%

2012-08

219

211

3,8%

0,5%

45,7%

54,3%

1017

1046

-2,8%

2,4%

52,9%

47,1%

43169

42 644

1,2%

100%

79,7%

20,3%

41472

40 914

1,4%

Sysselsättningsgrad % '

96,1

95,9

0,2

Deltidsanställda %

13,7

14,1

-0,4

28 314

27 926

1,4%

65,6%

78,6%

21,4%

14 855

14 718

0,9%

34,4%

82,0%

18,0%

Fastighetsverksamhet
Övrig verksamhet

21

Totalt
Antal årsarbetare '
3

4

- varav inom
- varav inom

förvaltningarna
bolagen

1 underlaget ingår alla anställda i TioHundra AB som ägs av landstinget tillsammans med Norrtälje kommun med 50

11

procent var. I övrig verksamhet ingårKulturnämnden, MediCarrier, LSF (inkl NKS), Landstingsrevisorerna,
Patientnämndens förvaltning och AB SLL Internfinans. Summerad sysselsättningsgrad. "'Sysselsättningsgrad i
31

förhållande till antalet anställda. 5) Andelen kvinnor respektive män av tota It antal deltidsanställda.

Antalet medarbetare inom landstinget har sedan augusti 2011 ökat med 1,2
procent och uppgår nu till 43 169. Andelen kvinnor i landstinget är 79,7
procent och andelen män 20,3 procent.
Förändr.
12-11

2012-08

2011-08

43169

42 644

1,2%

Procentandel kvinnor

79,7%

80,1%

-0,4%

Procentandel män

20,3%

19,9%

1,8%

Procentandel deltid

13,7%

14,1%

-2,8%

Antal årsarbetare*)

41472

40 914

1,4%

96,1

95,9

0,1%
3,5%

Personalnyckeltal
Antal anställda

Sysselsättningsgrad**)
Antal läkare
Antal sjuksköterskor
Antal undersköterskor
*)Summerad sysselsättningsgrad
**)Sysselsättningsgrad iförhållande till antal anställda

6 566

6 343

14 036

13 977

0,4%

5 550

5 566

-0,3%
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Personalvolym

SLL Personalvolym*

40 250
Utfall jan-aug2012

39 644
Utfall jan-aug2011

40 250
Prognos 2012

39 789
Budget helår 2012

* Helårsarbete avtalad tid för samtliga enheter förutom för SL, WÅAB, Locum och Stockholm
Care som har genomsnittligt antal årsarbetare. 2012 och 2011 års siffror inkluderar 50 procent
av TioHundra AB.

Personalvolymen mätt i antal helårsarbeten samt jämförbart mått för bolag
och förvaltningar uppgår under perioden till 40 250 vilket är 606 fler än
föregående år och 461 fler än den periodiserade budgeten. Ökningarna har
skett inom hälso- och sjukvården och då främst inom Karolinska och SLSO.
Den av enheterna inrapporterade prognosen påvisar 461 fler helårsarbeten än
årets budget. De enheter som har en prognostiserad större volym än
budgeterat är Karolinska och SLSO.
Den totala volymen helårsarbeten inklusive extratid såsom övertid, mertid,
jour/beredskap med mera, uppgår under perioden till 43 565, vilket är 1,9
procent fler än under samma period 2011. Extratiden ökar med 7,6 procent,
vilket motsvarar 219 helårsarbeten.
Löneutveckling

Den genomsnittliga löneutvecklingen är preliminär då förhandlingar inom
samtliga avtalsområden inte är slutförda. Medellönen för anställda i hela
landstingskoncernen uppgår den 30 augusti 2012 till 31 815 kr, vilket är en
höjning sedan augusti 2011 med 568 kr (1,8 procent).
Utveckling %

2011-08

2012-08

Löneutveckling

Totalt

Kvinnor

+ Män

1,5%

1,2%

1,8%

27 050

2,7%

2,2%

2,8%

38 610

31247

2,0%

0,9%

1,8%

65 159

50 600

1,2%

0,6%

0,8%

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

10 perc

21424

21600

21490

21100

21352

21100

Medianlön

27100

32 700

27 800

26 400

32 000

Medellön

30 051

38 968

31815

29 472

90 perc

41196

65 530

51000

40 700

kr

Totalt
i
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Chefs- och ledarskap

Inom landstinget har flera initiativ tagits i syfte att utveckla och stödja
nuvarande chefer inom ledarskap, strategisk utveckling och ekonomisk
styrning. Det drivs även ett flertal program som syftar till att säkra återväxten
av kompetenta chefer och ledare.
Personal- och

kompetensförsörjning

Landstingets verksamheter arbetar med kompetensutvecklings - och kompetensförsörjningsplaner för att möta framtida utmaningar och uppdrag. Flera
verksamheter har antingen påbörjat, eller planerar för, införande av landstingets modell och verktyg för kompetensplanering, KOLL.
Sommarperioden innebär en ansträngd personalplanering beroende på att
många verksamheter har full produktion, samtidigt som personalen ska beredas semester. I år har det särskilt varit ansträngt vad gäller bemanningen av
sjuksköterskor. Exempel på åtgärder för att hantera sommarsituationen är
bland annat att undersköterskor anställts i större omfattning jämfört med
tidigare. I vissa fall har medarbetare förskjutit sin semester eller tagit extra
arbetspass.
Inhyrning av personal har skett främst som tillfälliga lösningar för att täcka
bemanningen, speciellt för att lösa sommarsituationen, samt vid svårighet att
rekrytera vissa kategorier. På sjukhusen är det främst sjuksköterskor som
hyrts in och i vissa fall medicinska sekreterare. I samband med att enheter är
under upphandling kan det också vara svårt att rekrytera personal. Därför,
rapporterar Stockholm läns sjukvårdsområde (SLSO), kan inhyrningskostnader öka på vissa enheter. Inom SLSO är det annars inhyrning inom bristspecialiteter som psykiatriker och allmänläkare som står för den stora kostnaden.
Tillgång och efterfrågan på personal är i stort sett i balans. Bland de yrken som
inte arbetar direkt i hälso- och sjukvården kan det vara svårt att rekrytera
kvalificerade ekonomer, IT-specialister, upphandlare samt tekniska projektledare.
Obalansen, där efterfrågan är större än tillgången, verkar öka i sjuksköterskegruppen. Det beror bland annat på minskat antal nyutexaminerade på
grund av den tidigare indragna examinationsrätten hos KI vilket nu ger effekt i
landstinget. De sjuksköterskespecialiteter där efterfrågan är större än tillgången är främst barn, röntgen, operation samt intensiwård och sjuksköterskor till
beroendevården.
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Vad gäller specialistläkare föreligger större efterfrågan än tillgång inom
anestesi och intensiwård, radiologi, klinisk fysiologi, urologi, gynekologi och
obstetrik samt internmedicinska subspecialiteter och ögonläkare. Liksom
inom psykiatri och primärvård på barn- och ungdomspsykiatriker, psykiatriker och allmänläkare.
Ambulanssjukvården befarar att det kommer att vara en brist på ambulanssjukvårdare 2013 då det saknas utbildning i Stockholmsområdet.
Landstinget deltar, i rekryteringsfrämjande syfte, på ett antal mässor och
arbetsmarknadsdagar under året för att informera om landstingets yrken och
marknadsföra landstinget som en attraktiv arbetsgivare, bland annat Bazaren,
AT-stämman och Ungo8-festivalen. Dessutom tog landstinget under våren
emot praoelever från årskurs åtta och nio och omkring 800 unga 16-18 år
erbjöds sommarjobb.
SLL Personal har tre representanter i Styrelsen för utbildning vid Karolinska
Institutet. Samverkan med de tre enskilda högskolorna har intensifierats samtidigt som Gävle Högskola etablerat sig i Norrtälje. Arbetet med utveckling av
verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i samverkan med landstinget Sörmland
och Västmanland har pågått enligt planering.
Arbetet med att utveckla KliPP-verktyget pågår. KliPP är ett system för planering av verksamhetsförlagd utbildning. Läkarprogrammet skall vara inlagt
under hösten.
3,5 mkr har kunnat fördelas till pedagogiska utvecklingsprojekt i form av uppstartsmedel för att möjliggöra utökat antal studerande samt fler interprofessionella aktiviteter
Arbetsmiljö

- Hälsa

Under våren har verksamheterna arbetat aktivt för att förebygga ohälsa och
arbetsrelaterad sjukfrånvaro. Processerna för arbetslivsinriktad rehabilitering
har vidareutvecklats i samarbete med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. I samverkan med företagshälsovården har särskilda åtgärder genomförts för att minska kvinnors sjukfrånvaro i enlighet med landstingets övergripande mål. Med syftet att långsiktigt vidareutveckla det hälsostrategiska
arbetet har förvaltningar och bolag haft tydligt fokus på friskfaktorer i arbetsmiljön. Säkerhet, riskförebyggande åtgärder och kunskapsutveckling har varit
högt prioriterade. Exempelvis har företrädare för sjukhusens personalenheter
och landstingets centrala miljö- respektive personalenhet tillsammans tagit
fram en webbaserad utbildning på temat kemiska riskbedömningar inom
arbetsmiljöområdet. Landstingets medarbetarundersökning och arbetsmiljöprocessen i Händelsevis är effektiva stödverktyg i åtgärds- och förbättringsarbetet.
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Sjukfrånvarons

utveckling

Prognosen för årsbokslutet är 17,2 (16,3 utfall årsbokslut 2011) sjukdagar per
anställd. För kvinnor är prognosen 19,0 (17,9) dagar och för män 9,7 (9,4)
dagar. Andelen sjuktillfällen som varade 14 dagar eller mindre har totalt sett
minskat med en procentenhet, från 10 procent till 9 procent. En fördjupad
analys av sjukfrånvaron sker i samband med årsbokslutet 2012.
Sjukfrånvaro

2011-08

2012-08

Män

Totalt

11,5

6,1

10,4

91%

90%

93%

90%

9%

10%

7%

10%

Kvinnor

Män

Totalt

Genomsnittligt antal sjukfrånvaro per anställd

11,9

6,2

10,9

Sjuktillfällen <14 dagar

90%

94%

Sjuktillfällen >14 dagar

10%

6%

Kvinnor

Obligatorisk sjukfrånvaroredovisning,
sjukfrånvaro i relation till ordinarie arbetstid*)

2012-08

2011-08

%

%

Kvinnors sjukfrånvaroandel

5,7

5,6

Mäns sjukfrånvaroandel

3,0

3,0

Total sjukfrånva roa nde 1

5,1

5,1

Sjukfrånvaroandel för medarb. <=29 år

4,6

4,2

Sjukfrånva roa ndel för meda rb. 30-49 år

4,6

4,8

Sjukfrånva roa ndel för medarb. >50 år

6,3

5,7

46,1

48,9

Sjukfrånva roa ndel 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 SKLs tolkning)

I den procentuella sjukfrånvaroredovisningen ingår timanställda samt tidsbegränsad sjukersättning i underlagen. Den är därför inte direkt jämförbar
med värdet för sjukdagar per anställd, där dessa grupper inte ingår.
Jämställdhet

och mångfald

Jämställdhets- och mångfaldsarbetet omfattar alla landstingets verksamheter,
både ur ett medborgar- och ett arbetsgivarperspektiv. För närmare redovisning se avsnitt 4.1.3 Allas lika värde - lika behandling av alla.
Arbetsmarknadspolitiska

åtgärder

Åtgärdsprogram är riktade till arbetslösa personer och till personer med funktionsnedsättning. I augusti hade cirka 200 personer inom landstinget någon
form av anställning eller praktik inom ramen för arbetsmarknadspolitiska
program.
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6

Resultat- och balansräkning,
kassaflödesanalys samt noter

6.1

Resultaträkning, koncernen
1101

1201

1101

1201
-1212

-1208

-1108

-1112

Utfall

Utfall

Prognos

Mkr

Not

Utfall

Verksamhetens intäkter

2,3

11596

9 859

15 838

17 531

-45 391

-43 232

-68 054

-71177

-2 188

-2 042

-3 096

-3 303

Verksamhetens nettokostnader

-35 983

-35 416

-55 312

-56 950

Därav jämförelsestörande poster

560*)

-188

560*)

Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

2,3

36 679

34 731

52 190

55 018

3 276

3 641

5 430

4 914

-54

230

345

-80

39 901

38 602

57 965

59 851

27

17

80

54

Finansiella kostnader

-975

-759

-2 221

-1 679

Finansnetto

-948

-742

-2 141

-1 625

-

Skatteintäkter
Generella statsbidrag
Inkomst- och kostnadsutjämning
Skatteintäkter, generellt statsbidrag,
utjämning
Finansiella intäkter

Därav jämförelsestörande poster
Periodens resultat

-

-

-1 027

2 969

2 444

512

1276

(förändring av eget kapital)
Avgår realisationsvinster

-74

-74

1027

Korrigering räntekostnad RIPS

-1 200

Reserverat eget kapital, omstrukturering
Årets resultat

-301

2 895

(enligt balanskravet)

*) Avser återbetalning av försäkringspremier från AFA-försäkring avseende 2007 samt 2008

38

1202
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6.2

Resultaträkning, landstinget
1201

1101

1101

-1208

-1108

-1112

Mkr

Utfall

Utfall

Utfall

Verksamhetens intäkter

4 812

4 087

6 691

-41111

-39 292

-61 415

-805

-750

-1131

-37 104

-35 955

-55 855

412*)

0

-188

36 679

34 731

52 190

3 276

3 641

5 430

-54

230

345

39 901

38 602

57 965

322

265

447

Finansiella kostnader

-742

-592

-1 937

Finansnetto

-420

-327

-1 490

Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Därav jämförelsestörande poster
Skatteintäkter
Generellt statsbidrag
Inkomst- och kostnadsutjämning
Skatteintäkter, generellt statsbidrag,
utjämning
Finansiella intäkter

Därav jämförelsestörande poster
Periodens resultat

-

-

-1 027

2 377

2 320

620

*) Avser återbetalning av försäkringspremier från AFA-försäkring avseende 2007 samt 2008
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6.3

Balansräkning, koncernen

Mkr

Not

120831

110831

111231

63

36

58

39 011

37 709

38 042

6 084

5 324

5 744

16 884

13 132

14 832

867

776

779

62 910

56 977

59 455

664

402

464

Kortfristiga fordringar

6 883

6 247

6 864

Kassa och bank

1636

921

1821

Summa omsättningstillgångar

9183

7 570

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 mm

Summa tillgångar

72 093

64 547

9149
68 604
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Balansräkning, koncernen forts
Mkr

Not

120831

110831

111231

3 944

3 434

3 434

0

-2

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital *)
Ingående eget kapital
Förändring av ingående eget kapital
Periodens resultat

2 969

2 444

512

Summa eget kapital

6 913

5 878

3 944

17 304

14 217

16 311

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande

4

förpliktelser
1045

Andra avsättningar

1201

1182

18 350

15 418

17 493

32 916

31 025

32 796

Kortfristiga skulder

13 915

12 226

14 371

Summa skulder

46 830

43 251

47 167

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

72 093

64 547

68 604

inga

inga

inga

Not

120831

110831

111231

4

24 530

22 437

24 389

Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder

Panter och därmed jämförliga säkerheter
Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits
bland skulderna eller avsättningarna
Övriga ansvarsförbindelser **)
Summa ansvarsförbindelser

845

946

863

25 375

23 383

25 252

*) Tilläggsupplysning reserverat eget kapital
Omstrukturering framtidens hälso- och sjukvård 2016-2017
Reserverat i 2011 års bokslut

1200

Summa omstrukturering

1200

**) Uppgift avseende 110831 är hämtad ur föregående års delårsrapport per 2011-06-30.
M o t s v a r a n d e uppgifter finns inte att tillgå per 2011-08-31.
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Balansräkning, landstin
Not

Mkr

120831

110831

111231

40

30

50

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella

anläggningstillgångar

Nyttja nde rätter och andra immateriella
anläggningstillgångar
Materiella

anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier

12 023

11047

11145

3 504

3 054

3 253

7 429

5 390

6 511

20 505

17 876

18 769

43 501

37 397

39 728

Pågående nyanläggningar, förskott avseende
materiella anläggningstillgångar
Finansiella

anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

195

183

194

Kortfristiga fordringar

5 666

5 106

5 443

Kassa och bank

7 814

-556

Förråd m m

12

13 675

4 734

5 649

57 176

42 131

45 377

Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
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Balansräkning, landstinget forts
Mkr

Not

120831

110831

111231

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
2 290

Ingående eget kapital

1672
-2

Förändring av ingående eget kapital

1672
-2

Periodens resultat

2 377

2 320

Summa eget kapital

4 666

3 989

14 975

12 177
452

14 175

428
15 403

12 630

14 667

Långfristiga skulder

16 207

14 168

16 257

Kortfristiga skulder

20 900

11344

Summa skulder

37 107

25 512

12 163
28 420

S:a eget kapital, avsättningar, skulder

57 176

42131

45 377

inga

inga

inga

120831

110831

111231

bland skulderna eller avsättningarna

24 530

22 437

24 389

Övriga ansvarsförbindelser *)

16 985

17 093

17 191

Summa ansvarsförbindelser

41515

39 530

41580

620
2 290

Avsättningar
Avsättningar f ö r pensioner och liknande
förpliktelser
Andra avsättningar
Summa avsättningar

492

Skulder

Panter och därmed jämförliga säkerheter
Ansvarsförbindelser

Not

Pensionsförpliktelser som inte har upptagits

*) Uppgift avseende 110831 är hämtad ur föregående års delårsrapport per 2011-06-30.
Motsvarande uppgifter finns inte att tillgå per 2011-08-31.
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Kassaflödesanalys, koncernen
Koncernen

Mkr
Den löpande

1208

1108

2 969

2444

verksamheten

Årets resultat
Justering för ej kassapåverkande poster
Medel från verksamheten

före förändr

rör kap

Ökning(-) resp minskning(+) avförråd
Ökning(-) resp minskning(+) kortfri stiga fordringar

1)

3117

2196

6086

4 640

-199

15

86

-1344

Ökning (+) resp minskning (-) av kortfristiga skulder (exkl
leasing- och lånefinansiering)

-1070

-2 274

Förändring av

-1183

-3 603

rörelsekapital

4903

1037

Investeringar (inkl leasing)

-4730

-5 360

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-4730

-5 360

Kassaflöde från den löpande verksamheten
In

vesteringsverksamheten

Kassaflöde

efter

Finansierin

173

investeringar

-4323

gsverksamheten

Ökning av långfristig upplåning

-50

3 338

Förändring av långfristiga fordringar

-84

-225

Förändring av leasingfinansiering

-224

97

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-358

3 210

Förändring av likvida medel

-185

-1113

Likvida medel vid årets början

1821

2 034

Likvida medel vid periodens slut

1636

921

Summa disponibla likvida medel

1636

921

Outnyttjad checkräkningskredit

3 000

2 000

Outnyttjade avtalade krediter
Total betalningsberedskap
1) Justering för ej kassapåverkande

5 974

7 974

10 610

10895

2188

2 042

856

800

poster

Avskrivningar
Förändring av avsättning
Realisationsresultat

-74

-13

Övriga ej kassapåverkande poster

147

-633

3117

2196

Justering för ej kassapåverkande poster
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Noter

6.6.1
Not 1
Redovisningsprinciper
Vid upprättandet av denna delårsrapport har samma redovisningsprinciper
använts som i den senaste årsredovisningen.
6.6.2

Not 2

Verksamhetens intäkter och kostnader, koncernen

Mkr

1201

1101

1101

-1208

-1108

-1112

Patientavgifter, sjukvård

416

383

602

Patientavgifter, tandvård

384

371

571

4 442

3 836

6 083

Såld hälso- och sjukvård

862

827

1291

Såld tandvård

152

147

251

61

58

100

material och varor

2 324

2 216

3 397

Statsbidrag och övriga bidrag

Verksamhetens intäkter

Resenärsavgifter

Försäljning av övriga primärtjänster
Hyresintäkter, försäljning övriga tjänster,

1533

1426

2 291

Övriga intäkter

863

595

Jämförelsestörande intäkter

560

-

1000
252

11 596

9 859

15 838

15 966

15 230

23 663

8 432

7 944

12 408

203

180

283

7 650

7 204

11209

7

9

11

900

886

1481

3 256

3 190

4 851

954

899

1372

Övriga material och varor

2 679

2 541

4136

Lämnade bidrag

1048

983

1293

anläggningstillgångar

1339

1324

2 216

Övriga kostnader

2 958

2 841

-

-

4 691
440

45 391

43 232

68 054

Summa verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Personalkostnader
Köpt hälso- och sjukvård
Köpt tandvård
Köpt trafik
Köpta övriga primärtjänster
Verksamhetsanknutna tjänster (labb,
röntgen m.m.)
Läkemedel inom läkemedelsförmånen
Övriga läkemedel

Lokal- och fastighetskostnader, hyra av

Jämförelsestörande kostnader
Summa verksamhetens kostnader
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6.6.3

Not 3

Spec över realisationsresultat, koncernen

Mkr

1201

1101

1101

-1208

-1108

-1112

70

13

267

Övriga verksamhetsintäkter

Realisationsvinst
vid Landstingsfastigheter Stockholms försäljning av
materiella anläggningstillgångar
31

vid SL-koncernens försäljning av övriga tillgångar

2

vid övriga enheters försäljning av materiella
anläggningstillgångar
Övriga verksamhetskostnader

Realisationsförlust
vid SL-koncernens försäljning av övriga tillgångar

vid övriga försäljningar av materiella
anläggningstillgångar
Realisationsresultat netto vid försäljning av
dotterföretag och materiella anläggningstillgångar

-11

60

-16

-29

-1

-4

267

Stockholms läns landsting

57 (60)
LS 1206-0827

2012-10-09

6.6.4
cernen

Not 4

Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser, kon-

Mkr
Pensionsskuld
(inkl. löneskatt)
Pensionsskuld enligt balansräkning per 2011-12-31
Förändring av pensionsskuld inkl löneskatt och räntedel

Pensioner
t o t a l t

16 311
993

Pensionsskuld enligt balansräkning per
2012-08-31

17 304

därav löneskatt 2 924 mkr
Koncernens skuld avseende individuell del uppgår 2012-08-31 till 450 mkr exkl. löneskatt
och redovisas som kortfristig skuld.
Årets pensionskostnad

1201
-1208

1101
-1108

1101
-1112
1241

Förändring av pensionsskulden under året

424

401

Avgiftsbestämd ålderspension

506

459

696

Utbetalning av pensioner

748

672

1045

Löneskatt på pensioner

441

394

659

39

87

35

2158

2 013

3 676

502

310

2 660

2 323

5 198

120831

110831

111231

Pensioner

19 741

18 057

19 627

Löneskatt

4 789

4 380

4 762

24 530

22 437

24 389

Övriga pensionskostnader
Summa pensionskostnad exkl. finansiell kostnad
Tillkommer räntedel på pensionskostnad
Summa pensionskostnad inkl finansiell kostnad

Ansvarsförbindelse

Summa ansvarsförbindelse inkl. löneskatt

1522
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6.6.5

Not 5 Resultat för samtliga resultatenheter i landstingskoncernen

Resultat per augusti 2012 (Mkr)
Resultat
2012
jan-aug

Resultat
2011
jan-aug

Period
Budget
jan-aug

Resultat
helår
2011

Prognos
helår
aug

Prognos
helår
jul

Budget
helår
2012

Avvikelse
prognosbudget

Landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsens förvaltning*'

31

Skadekontot
Koncernfinansiering

471,0

-2,0
3,7
37,8

-617,6

0,0
0,0
358,4

0,0

0,0

0,0

0,0

5,1

24,3
0,7

834,9

0,0

60,6

-12,8
-14,0

0,0
0,0
440,4

0,0
0,0
-224,7

0,0
0,0
583,1

0,0

0,0

Landstingsstyrelsen totalt

900,6

495,9

39,6

-644,4

358,4

440,4

-224,7

0,0
583,1

Hälso- och sjukvården
Hälso- och sjukvårdsnämnden

829,7

1 040,1

680,2

496,7

150,0

0,0

0.0

150,0

Stockholms läns sjukvårdsområde

253,5

265,0

135,9

170,8

125,0

125,0

75,3

49,7

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

-45,4
44,5

167,4
41,9
16,4

36,2
23,4
24,8
3,3

58,3
2,6

-57,0
41,5
47,7

-197,0
41,5

58,2
15,3
12,0

-115,2
26,2

Akutsjukhusen totalt

92,8

Folktandvården Stockholms Län AB

85,0

Nya Karolinska Solna '
1

72,7
11,9
5,6
3,5

-10,8
7,7

-0,1
222,7

6,0
0,0

-11,5
6,0
0,0

-0,4

5,0

0,0

0,0
5,2
-8,2

84,8

20,0

43,2

-161,0

82,5

-39,4

71,0

60,0
3,4

60,0
0,7

20,0
0,7

40,0

2,0

1,0

4,1

-2,1

1,8

0,0

0,0

0,0

0,0

7,7
-10,6

Ambulanssjukvården i Storstockholm AB

2,1

51,8
1,8

Stockholm Care AB

0,7

8,4

7,4
-1,4
2,7

0,0

0,0

0,0

Justering bokslutsdisposition '
2

Hälso- och sjukvården totalt

-23,7
-19,5
2,6

1,4
9,5

35,7
6,0
-5,2
13,2

2,7

1 263,8

1 589,7

909,7

771,1

383,6

25,7

182,6

200,9

347,2

7,6
-28,2

-63,0
18,8

-155,9
-91,7

189,7

80,2

0,0

0,0

0,0
0,0

189,7

19,3
-6,5
6,2
366,3

1,2
7,8
-11,7

0,0

0,5
-247,0

-20,0
0,0
60,2

0,0

-3,5
-47,8

-14,0
0,0
175,7

0,0
0,0

-14,0
0,0
175,7

8,5
425,4
433,9

4,3
381,0
385,3

156,6
159,9

16,1
643,8
659,8

6,9
358,8
365,7

5,0
325,2
330,2

5,0
234,9
239,9

123,9
125,8

10,4
2,7
0,4
4,2

8,0

-1,0

10,1

10,4

0,2
0,2
4,7

-0,1
0,1
0,1

-16,3

-53,1

2,0

3,8
-39,0

0,0
0,0
0,0
-22,6
6,6
-5,6
-1,8
1 275,8

8,7
0,0
-0,2

0,3

3,8
0,7
4,5
-25,5

0,0
-24,4
4,7
-11,2
0,0
845,4

0,0
-24,4
3,0
-21,1

3,6
15,5

0,0
176,8

-1,9
1 099,0

Trafik
AB Storstockholms Lokaltrafik
Färdtjänstverksamhet
Färdtjänstavdelningen '
3

Waxholms Ångfartygs AB
Trafiknämnden totalt

0,1

0,0

Fastigheter
Locum AB
Landstingsfastigheter Stockholm
Fastigheter totalt

3,3

1,9

Övriga
MediCarrier AB
Kulturnämnden
Patientnämnden
Landstingsrevisorerna
Landstingshuset i Stockholm AB
AB SLL Internfinans
Övriga totalt
Koncernjusteringar
S:a resultat samtliga resultatenheter
11

2

-4,8
5,3
18,2
-13,5
2 969,4

2,6
-5,9
-9,5

-10,2

2 444,0

1 051,3

0,0

11,5
512,0

NKS-förvaltningen upphörde 2011-12-31. NKS-bygg är fr.o.m 2012-01-01 en avdelning under Landstingsstyrelsens förvaltning

' Avser Södertälje Sjukhus AB omfördelning av obeskattade reserver i samband med periodens eliminering

3 )

Färdtjänstavdelningen är fr.o.m 2012-01-01 en avdelning under Trafiknämnden

0,0
0,0

10,1
0,0
0,0
0,0
1,8
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6.6.6
Not 6 Investering för samtliga resultatenheter
koncernen.
Investeringar Investeringar
2012
2011
1208
1108

Prognos
helår
1208

Prognos
helår
1207

Bokslut
helår
1112

landstings-

Budget
helår
1212

Avvikelse
budgetprognos

Landstingsstyrelsens förvaltning
Skadekontot
Koncernfinansiering
Nya Karolinska Solna

30,2
0,0
309,1
1 371,0

77,7
0,0
303,5
1 589,4

50,5
0,0
412,0
2 699,4

225,8
0,0
412,0
2 930,8

128,0
0,0
304,9
2 513,6

225,8
0,0
412,0
2 930,8

175,3
0,0
0,0

Landstingsstyrelsen totalt

1 710,3

1 970,5

3 161,9

3 568,6

2 946,6

3 568,6

406,7

0,5

5.41

Hälso- och sjukvården
Hälso- och sjukvårdsnämnden

3.81

Stockholms läns sjukvårdsområde '
1

Karolinska Universitetssjukhuset '
Södersjukhuset AB
Danderyds Sjukhus AB
Södertälje Sjukhus AB
S:t Eriks Ögonsjukhus A B '
Akutsjukhusen totalt
1

1

Folktandvården Stockholms Län AB '
Ambulanssjukvården i StorsthlmAB
Stockholm Care AB
1

Hälso- och sjukvården totalt
Trafik
AB Storstockholms Lokaltrafik
Fä rdtjänstverksamhet
Fä rdtj ä nsta vdel ni ngen
Waxholms Ångfartygs AB
Trafiknämnden totalt
Fastigheter
Locum AB
La ndsti ngsfastigheter Stockhol m
Fastigheter totalt
Övriga
MediCarrier AB
Kulturnämnden
Patientnämnden
Landstingsrevisorerna
Landstingshuset i Stockholm AB
AB SLL Internfinans
Övriga totalt
S:a investeringar

3,71

1,11

-3,91

1-51

55,9

32,4

109,7

109,7

83,1

102,0

-7,7

206,0

155,2

309,0

309,0

309,0

359,0

53.4
38,4
5,8
3,7

62,5
24,0
5,2
9,3

170.0
84,0
23,0
15,0

170.0
84.0
23.0
13,0

141,2
59.2
19.4
14,4

170,0
84.0
23.0
15,0

50,0
0,0
0,0
0,0

307,4

256.2

601.0

599,0

543.3

651,0

36,9

15,9

67,0

67,0

43,7

67,0

5,6
0,0

6,2
0,0

10,4
0,0

14,7
0,0

9.1
0,0

9.9
0.0

311,11

793,61

794,21

409,5|

680,2|

0,0
50.0
0,0
-0,5
0,0

831,41

-0,2

2 430,7
0,0

2 789.7
0,0

4 964,0
0,3

4 964,0
0,3

4 439,1
0,0

4 963,8
0,3

0,1

0,1

35,2

0,0
36,3

81,0

0,1
81,0

0,0
59,6

0,1
81,0

2 465,9

2 826,0

5 045,4

5 045,4

4 498,7

5 045,2

-0,2

0,6
876,0
876.6

9.3
939,1
948.3

0.9
1 500,0
1 500.9

4.0
1 730,0
1 734.0

9,7
1 626,9
1 636.5

4.0
1 730.1
1 734,1

3,1
230,1
233,2

0.9
1.5
0.4
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
1.3
1.9
6 057,3 10 503,6

1.5
0.4
0.0
0.0
0.0
0,0
1.9
11144,0

1.5
0.7
0.1
0.0
0.0
0,0
2.4
9 764,4

3.0
0.4
0.0
0.0
0.0
0,0
3.4
11182,7

1,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5
679,0

0,4
0.1
0,0
0,0
0,0
0,0
0.5
5 462,8

1 beloppet ingår investering för ombyggnad av externa lokaler m.m. 1 Mkr avser S:t Eriks Ögonsjukhus, 15 Mkr avser
Stockholms läns sjukvårdsområde, 15 Mkr avser Folktandvården i Stockholms Län AB och 20 Mkr avser Karolinska
Universitetssjukhuset.
11

231,4

0,0
:

0,0

v

0,0
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7

Förkortningar

AISAB
DSAB
ESV
HSN
HSNf
Karolinska
KcFi
KN
LFS
Lrev
LSF
NKS
PaN
SKL
SL
SLL
SLSO
StSAB
SÖS
TN
TioHundra

Ambulanssjukvården i Storstockholm AB
Danderyds Sjukhus AB
Ekonomistyrningsverket
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Karolinska Universitetssjukhuset
Koncernfinansiering
Kulturnämnden
Landstingsfastigheter Stocldiolm
Landstingsrevisorerna
Landstingsstyrelsens förvaltning
Nya Karolinska Solna
Patientnämnden
Sveriges Kommuner och Landsting
AB Storstockholms lokaltrafik
Stockholms läns landsting
Stockholms läns sjukvårdsområde
Södertälje Sjukhus AB
Södersjukhuset AB
Trafiknämnden
TioHundra AB
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Redovisning av uppdrag till LS/LD i att-satser SLL budget 2012.
2012-10-09
Är

Diarienummer

Område/ämne

Uppdrag
till

Uppdragsbeskrivning i att-sats

2012

LS 11050733

Ekonomi

LS

att utforma tidsplan och de förutsättningar
som behövs för att landstingsfullmäktige ska
kunna fatta beslut om budget 2013 i juni
2012

LS 11050733

Ekonomi

l åtgärda t
Ja

2012

2012

2012

2012

2012

LS 11050733

Ekonomi

LS 11050733

Ekonomi
Ekonomistyrning

LS 11050733

LS 11091219

Ekonomi/
Ekonomistyrning

LS

Delvis

LS

Hälso- och
sjukvård
Investeringsplan

LS

Nej

Tidplan och anvisningar publicerades
16 januari 2012

X

avlämna månadsrapporter, prognoser,
delårsrapporter, årsbokslut,
personalrapporter, miljörapporter,
årsredovisning och övriga erforderliga
underlag till landstingets koncernbokslut och
övrig uppföljning i enlighet med de
anvisningar som landstingsstyrelsens
förvaltning utfärdar på landstingsstyrelsens
uppdrag

Löpande i enlighet med publicerade
anvisningar och tidplan

X

att utforma sina respektive slutliga budgetar
i enlighet med vad denna budget medger

LS

Kommentar åtgärder

X

utreda om nuvarande interna regelsystem
kring soliditet tillsammans med övriga
interna regelsystem för ekonomistyrning får
önskad effekt för landstinget som helhet

X

utreda om den interna ekonomistyrningen för
soliditet samverkar väl med de externa
^
regelverken som påverkar koncernens olika
verksamheter

X

utarbeta förslag till tioårig investeringsplan
för beslut i landstingsfullmäktige

Sker under hösten i enlighet med
tidplan .

Ad acta lagt och förväntas ingå i
nytt uppdrag i budget 2013 med
målet att ta fram en
Ekonomistyrningsstrategi

Ad acta lagt och förväntas ingå i
nytt uppdrag i budget 2013 med
målet att ta fram en
Ekonomistyrningsstrategi
Pågår och ska vara klart under ht
2012

X

2012

LS 11091228

Hälso- och
sjukvård
Investeringar .

:LS:/> ' .

i samråd med berörda verksamheter,
utarbeta ett förslag till modell för delning av
risker vid genomförandet av investeringarna
inom Stockholms läns landsting för beslut i
landstingsfullmäktige

Pågår och ska vara klart under ht
2012

2012

LS 11050733

Ekonomi
Investeringar

LS

återkomma med förslag på ansvars- och
beslutsordning avseende investeringsstrategi
'för Stockholms läns landsting

Beslutad av LF i samband med
budget 2013

X

j

Bilaga 1

Redovisning av uppdrag till LS/LD i att-satser SLL budget 2012.
2012-10-09
Är

Diarienummer
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till
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2012

LS 11050733

Ekonomi
Investeringar

LS

återkomma med förslag på tidplan för
implementering av investeringsstrategi,
etapp 1 till 3

litgärda t
Ja

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

LS 11091232

Ekonomi
Investeringar

LS 11091223

Hälso-och
LS
sjukvård
Fastighetsunderhåll

tydliggöra definitionen av fastighetsunderhåll
och beakta behovet

Hälso- och
sjukvård
Uthyrning
vårdlokaler

att uppdra åt landstingsstyrelsen att besluta
om principer för uthyrning av vårdlokaler

LS 11091232

LS 11091226

LS 11091234

LS 11092117

LS 11050733

LS

LS

Beslutadvay LF 6 december 2011/

1

X

Uppdrag levererat till LF i samband
med budget 2013

X

Hanteras enligt fastställd tidplan av
programkontoret
X

utarbeta ett förslag till övergripande
ekonomisk kalkyl avseende de åtgärder som
redovisats i framtidsplanen och
omställningskostnader samt kostnader för
implementering av NKS för beslut i
landstingsfullmäktige att redovisas i
budgetärendet för år 2013 . '
LS

Ägardirektiv
NKS-relaterade
ägardirektiv

Ägardirektiv
NKS-relaterade
ägardirektiv

Nej

X

Hälso-öch
sjukvård
Ekonomisk kalkyl
framtidsplanen och
NKS

Personal
Personal- och
kompetensförsörjningsplan

återkomma med översyn av framtida
investeringsutrymme

Delvis

Kommentar åtgärder

X

i samråd med berörda organ tillse att alla
landstingsdrivna verksamheter har en
personal- och kompetensförsörjningsplan

utarbeta förslag till ägardirektiv för
Karolinska Universitetssjukhuset med
beaktande av styrelsens ansvar för NKS från
2012 för beslut i landstingsfullmäktige
LS

Hanteras enligt fastställd tidplan av
programkontoret
!

föreslå ändringar i reglementet för
landstingsstyrelsen och Karolinska
Universitetssjukhuset med beaktande av det
förändrade ansvaret för NKS från 2012 för
beslut i landstingsfullmäktige

Planerad avrapportering i amband
med årsbokslut
X

Klar
X

Beslut fattas av LF under hösten
2012
X

]
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2012

LS 11050733

IT-strategiska
frågor
Strategi för arbete
med IT-frågor

LS

i samråd med berörda verksamheter,
utarbeta ett förslag till strategi för arbete
med IT-frågor inkluderande investeringar för
beslut i landstingsfullmäktige

LS 11091229

Hälso- och
sjukvård
Framtidsplan för
hälso- och
sju vården

LS

LS 11091232

Hälso-och
sjukvård
Framtidsplan för
hälso- och
sjukvården

LS

i samråd med berörda verksamheter,
samordna upphandlingar av byggnationer,
inventarier och IT för de behov som framgår
av Framtidsplan för hälso- och sjukvården

LS 11091233

Hälso- och
sjukvård
Framtidsplan för
hälso- och
sjukvården

LS

årligen i samband med behandling av
budgetärendet i landstingsfullmäktige
redovisa vilka åtgärder som vidtagits
respektive kommer att vidtas samt tidplan
för att implementera Framtidsplan för hälsooch sjukvården

Hälso- och
sjukvård
Framtidsplan för •.
hälso- och
sjukvården

LS

Hälso- och
sjukvård
Framtidsplan för
hälso- och
sjukvården

LS

Hälso- och
sjukvård
Framtidsplan för
hälso- och
sjukvården

LS

i åtgärda t
Ja

2012

2012

2012

2012

2012

2012

:

1109-1236

LS 11091237

LS 11091238

Delvis

Kommentar åtgärder
Nej

Strategin f ö r arbete med
IT-frågor framtagen och beslutad

X

följa upp genomförandet av Framtidsplan för
hälso- och sjukvården

Löpande återkoppling och
j
avrapportering sker till styrgruppen.
Programkontoret rapporterar också
löpande till sjukhusdirektörsgruppen
som för övrigt också ses oftare än
tidigare.
Påbörjat arbete som fortsätter under
2012

X

anpassa program för tillbyggnad för
Södersjukhuset för akutmottagning,
operation, sterilcentral och förlossning/BB i
enlighet med beslut i ärendet Framtidsplan
för hälso- och sjukvården
anpassa program för tillbyggnad för FRIO operation och intervention i enlighet med
beslut i ärendet Framtidsplan för hälso- och
sjukvården

anpassa program för Ny byggnad för
akutsjukvård vid Danderyds sjukhus i
enlighet med beslut i ärendet Framtidsplan
för hälso- och vården

Kommer att ske i juni 2013
X

X V;/

X

X

Ärendet fördelat från LD till
programkontoret och pågår enligt
tidplan

Ärendet fördelat från LD till
programkontoret och pågår enligt
tidplan

Ärendet fördelat från LD till
programkontoret och pågår enligt
tidplan
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till

Hälso- och
sjukvård
Framtidsplan för
hälso- och
sjukvården

LS

Hälso- och
sjukvård
Framtidsplan för
hälso- och
sjukvården

LS

Hälso- och
sjukvård
Framtidsplan för
hälso- och
sjukvården

HSN

Uppdragsbeskrivning i att-sats

åtgärda t
Ja

2012

2::.

*.

TTs

110911239

1

ILS H 0 9 -

|1225

1108-0863

2012

1108-0863

2012

1108-0863

2012

1108-0863

2012

1108-0863

2012

i

Delvis

| utreda hur Framtidsplan för hälso- och

sjukvården, LS 1104-0574, påverkar
pågående och framtida förstudier och
programarbeten utöver SÖS, Danderyds
sjukhus samt Karolinska
Universitetssjukhuset i Huddinge
i samråd med berörda verksamheter, •
utveckla arbetet med forskning, utveckling
och utbildning (FoUU) i enlighet med
Framtidsplan för hälso- och sjukvården
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden
att
- besluta om utveckling av specialistcentra

Hälso- och
v ; HSN
sjukvård
Framtidsplan för
hälso- och
sjukvården

att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden
att
- besluta om utveckling av det akuta
omhändertagandet

Hälso- och
sjukvård
Framtidsplan för
hälso- och
sjukvården

HSN

att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden
att
- besluta om utveckling av integrerat arbete
med psykisk ohälsa

Hälso-och
sjukvård
Framtidsplan för
hälso- och
sjukvården

HSN

Hälso- och
sjukvård
Framtidsplan för
hälso- och
sjukvården

HSN

X

Kommentar åtgärder
Nej

Ärendet fördelat från LD till
programkontoret och pågår enligt
tidplan

1

Sker löpande med berörda
verksamheter enligt plan
X

Förslag ingår i underlag till budget
för 2013. En pilotverksamhet
förbereds under 2012 med start
under 2013.
Specificering i underlag till budget
för 2014.

X

Förslag ingår i underlag till budget
för 2013.
Ytterligare specificering i underlag
till budget för 2014

X

Arbete pågår och fortsätter under
2012. Förslag lämnas 2013
X

X

Socialstyrelsens riktlinjer för
hälsofrämjande arbete införs i hela
vården med början från 2012.
En fortlöpande utveckling sker av
krav i avtal och uppföljning för att
ytterl igare stärka det förebyg ga nde '
och hälsofrämjande arbetet.
•

X

Särskild barnsjukvårdsutredning är
genomförd. Förslagen från den ingår
i underlag till budget 2013.
vårdval införs för barnläkare i
öppenvård.
Barnsjukvårdsutredningens förslag
utgör del av underlagen för detta.

att uppdra åt häIso- och sjukvårdsnämnden
att besluta om utveckling av en
hälsofrämjande inriktning av sjukvården

att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta om utveckling av barnsjukvården
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till
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2012

1108-0863

Hälso- och
sjukvård
Framtidsplan för
hälso- och
sjukvården

HSN

att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta om förtydligande av begrepp i hälsooch sjukvårdstrukturen

Hälso- och
sjukvård
Framtidsplan för
hälso- och
sjukvården

HSN

Hälso-och
sjukvård
Framtidsplan för
hälso- och
sjukvården

HSN

Hälso- och
sjukvård
Framtidsplan för
hälso- och
sjukvården

HSN

Hälso- och
sjukvård
Framtidsplan för
hälso- och
sjukvården

HSN

Hälso- och
sjukvård
Framtidsplan för
hälso- och
sjukvården

HSN

Hälso- och
sjukvård

HSN

l itgärda t
Ja

2012

2012

2012

2012

2012

2012

1108-0863

1108-0863

1108-0863

1108-0863

1108-0863

1108-0863

Delvis

Kommentar åtgärder
Nej

Görs löpande och arbetet fortsätter.
X

att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta om fortsatt arbete med tjänster för
patienter med speciella behov

Förslag ingår i underlag till budget
för 2013
Arbetssättet från det projekt Aktiv
hälsostyrning som drevs på
Karolinska Huddinge införs på alla
akutsjukhus.
Med utgångspunkt från Aktiv
hälsostyrning utarbetas metoder för
att stödja andra grupper.
j
Vårdval är infört inom
förlossningsvården, viss översyn av
det sker.

X

att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta om framtida benov av
förlossningskliniker

att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta om utveckling av geriatrikvård och
ASiH

X

Förslag till utökade volymer lämnas i j
underlag till budget 2013.
I samband med upphandling av
geriatrisk vård har uppdraget
utvecklas.
Vårdval införs inom ASiH

X

att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta om vårdavtal

Avtalen med akutsjukhusen har
förnyats till 2012.
Nya mallar och en ny förenklad
struktur har tagits fram för övriga
vårdavtal.

X

att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta om utveckling av eHälsa och andra
sätt att stärka patienten som medaktör i den
egna vården
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden:
att besluta om vårdavtal för
Karolinska Universitetssjukhuset med
beaktande av ansvaret för NKS

Förslag ingår i underlag till budget
för 2013
Ett projekt om eHälsa pågår och nya
e-hälsotjänster införs successivt.

X

X

Konsekvenser i vårduppdragen
beaktas när avtal om vård vid
Karolinska Universitetssjukhuset ska
tecknas för tiden efter nu gällande
flerårsavtal.

Bilaga 1

Redovisning av uppdrag till LS/LD i att-satser SLL budget 2012.
2012-10-09
Är

Diarienummer

Område/ämne

Uppdrag
till
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2012

1108-0863

Hälso- och
sjukvård

HSN

att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden
att tillsammans med berörda verksamheter
genomföra omlokalisering av psykiatrivård
och geriatrikvård från akutsjukhus till
närsjukhus och därmed särskilt beakta
behovet av goda forskningsmiljöer

l åtgärda t
Ja

2012

2012

2012

2012

1108-0863

1108-0863

1108-0863

Hälso- och
sjukvård

Hälso- och
sjukvård

Hälso-och
sjukvård

Hälso- och
sjukvård

HSN

HSN

HSN

FTV

Nej

Ingår i underlag till budget för 2013
X

godkänna att de delar av psykiatrivården
som efter ytterligare analys inte bedöms
kräva akutsjukvårdens kompetens flyttas
från Karolinska Universi-tetssjukhuset i
Huddinge, Danderyds sjukhus och S:t Görans
sjukhus till närsjukhusen och inleda detta
senast våren 2012

Ingår i underlag till budget för 2013

X

Ingår i underlag till budget för 2013

godkänna att de delar av geriatrikvården
som efter ytterligare analys inte bedöms
kräva akutsjukvårdens kompetens flyttas
från Karolinska Universi-tetssjukhuset
Huddinge och Danderyds sjukhus till
närsjukhusen och inleda detta senast våren
2012
uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att
tillsammans med berörda verksamheter
genomföra omlokalisering av psykiatrivård
och geriatrikvård från akutsjukhus till.
närsjukhus och därmed särskilt beakta
behovet av goda forskningsmiljöer
att styrelsen för Folktandvården AB medges
göra en justering av prislistan för
vuxentandvård med +2,8 procent för år
2012

Delvis

Kommentar åtgärder

X

Ingår i underlag till budget för 2013 •

X

Folktandvårdens prislista för
vuxentandvård har höjts med 2,8 %.

X
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Bilaga 2

Återrapportering av uppdrag som givits under

2012
LS 1205-0740 Hantering av negativt resultat j ä m f ö r t med
resultatkrav 2011.
I samband med bokslut och årsredovisning för 2011 gavs Danderyds Sjuldius
AB och Södersjuldiuset AB i uppdrag att i enlighet med gällande regler för
hantering av negativt resultat jämfört med resultatkrav återrapportera i
samband med delårsrapportering 2012. Enligt regelverket ska det negativa
resultatet jämfört med resultatkrav återställas under de två nästkommande
åren. Både Danderyd Sjukhus AB och Södersjukhuset AB lämnar i delårsrapporteringen ett prognostiserat resultat som täcker både resultatet som ska
återställas och innevarande års resultatkrav.
LS 1205-0727 Anmärkning på bristande styrning och
intern kontroll hos AB SL
Vid sammanträdet den 8 maj 2012 behandlade landstingsfullmäktige
revisionsberättelser över dels landstingsstyrelsen, dels övriga nämnders,
styrelsers och bolags verksamhet för år 2011 samt ansvarsprövning. Fullmäktige beslöt att uppdra till landstingsstyrelsen att i samband med delårsrapport per augusti 2012 återkomma med redovisning över av SL vidtagna
åtgärder och effekter av dessa, uppdrag LS 1205-0727.
I Årsrapporten 2011 för SL bedömdes att den interna styrningen och
kontrollen inom SL är otillräcklig, baserat på iakttagelser avseende bland
annat ansvar för intern kontroll, projektuppföljning, SL Access och trafikavtalsuppföljning.
Ett omfattande arbete pågår inom SL för att genomföra de rekommendationer
som revisorerna lämnat. Av totalt 20 rekommendationer är åtta rekommendationer åtgärdade till och med augusti 2012 och ytterligare sju stycken förväntas bli åtgärdade under år 2012. Rekommendationerna har fått högsta
prioritet.
Med utgångspunkt från internkontrollplanen hanteras risker löpande under
året, bland annat genom månatlig uppföljning i ledningsrapportering. För att
ytterligare öka fokus på området intern styrning och kontroll har tillsatts en
risk- och kontrollfunktion, som ingår i ledningsstaben och rapporterar direkt
till VD/förvaltningschefen.
Arbete med investeringsplanen fortskrider. En kalkylmall för investeringskalkylering har uppdaterats avseende driftkostnadsaspekter. Kalkylmallen
implementeras under hösten 2012. SL arbetar vidare med att säkerställa den
interna kontrollen avseende SL Access. Reskassan har införts 2012. Rutiner
och instruktioner har upprättats för hanteringen av Reskassan.
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LS 1205-0679 Åtgärder att uppnå det beslutade
resultatkravet för 2012
I samband med tertialrapporteringen i april gavs de akutsjukhus som hade
underskott i prognosen i uppdrag av landstingsstyrelsen att återkomma i samband med delårsrapporteringen med redovisning av genomförda och planerade åtgärder och de ekonomiska effekterna därav i syfte att uppnå det av
landstingsfullmäktige beslutade resultatkravet. Beslutet berörde Karolinska
Universitetssjukhuset, Södersjukhuset AB, Danderyds Sjuldius AB, TioHundra
AB samt Södertälje Sjukhus AB.
Karolinska Universitetssjukhuset
Karolinska Universitetssjukhuset inkom under våren med en prognos som var
330 mkr lägre än budgeterat resultat. Den lägre prognosen beror främst på
högre bemanningskostnader, köpta sjukvårdstjänster, material och övriga
kostnader än planerat. För att komma till rätta med kostnadsutvecklingen har
Karolinska Universitetssjukhuset under första halvåret satt upp ett åtgärdsprogram som syftar till att Karolinska Universitetssjukhuset ska gå in i budgetår 2013 på rätt nivå. De effektiviseringsåtgärder som genomförs ska ge helårseffekt från och med januari 2013. Nya satsningar fryses till dess att åtgärderna
är verkställda och kvalitetssäkrade.
Åtgärdsprogrammet inkluderar områden som är tvärdimensionella för hela
sjukhuset och innefattar bland annat vårdprogram, läkemedels- och materialkostnader, bemanningskostnader, främst läkarbemanningen, samt kapacitet i
form av vårdplatser. I dagsläget arbetar organisationen med att definiera och
samverka de åtgärder som avser 2013. Prognosen per den sista augusti har
förbättrats och uppgår till -57 mkr, en negativ avvikelse mot budget med 115
mkr. Resultatförbättringen är en kombination av effekten av det införda
åtgärdsprogrammet för 2012 och en allmän återhållsamhet på kostnadssidan.
Södersjukhuset AB
Södersjukhuset AB rapporterade per april en prognos på -10,0 mkr vilket var
25 mkr lägre än budgeterat resultat. Främst beror det lägre resultatet på högre
personal- och produktionsrelaterade kostnader än budgeterat. Bolaget har
tagit fram ett rationaliseringsprogram per verksamhetsområde som syftar till
att rationalisera ett 60-tal tjänster samt med målet att öka produktionen med
en personalvolym i nivå med budget.
Under 2012 har bland annat arbetet inriktats på att resurserna i form av bemanning och utrustning ska nyttjas i högre grad än hittills. Detta i syfte att
säkerställa det akuta vårdbehovet och få bättre tillgänglighet och kortare
kötider både såväl till mottagning som åtgärd/operation. En annan generell
åtgärd som genomförs är att bromsa kostnadsökningstakten bland annat med
en strikt kontroll på ökningen av lönekostnaderna. Förberedelserna att förbättra produktiviteten under 2013 ska påbörjas omedelbart med fokus på
kostnadsreducerande åtgärder.
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Utöver detta har ledningen initierat ett antal specifika åtgärder under 2012,
bland annat att sänka användandet av laboratorieprover samt anpassa längden
på AT-tjänstgöring till SLL-standard.
Prognosen per sista augusti uppgår till 41,0 mkr. Resultatet påverkas positivt
av en återbetalning från AFA försäkring på drygt 51 mkr.
Danderyds Sjukhus AB
I samband med rapportering per april redovisade Danderyds Sjukhus AB ett
prognostiserat resultat på o kronor, en avvikelse med 12 mkr jämfört med beslutat resultatkrav.
Ledningen följer löpande upp de åtgärdsplaner som i samband med årsbokslut
2011 togs fram för några ldiniker. Vissa besparingskrav är uppnådda. Ledningen har också kommunicerat att hög kostnadsmedvetenhet inom samtliga verksamheter måste råda.
Prognosen per sista augusti uppgår till 47,7 mkr. Resultatet påverkas positivt
av en återbetalning från AFA försäkring på drygt 41 mkr.
TioHundra AB
I april redovisade bolaget en prognos på -10 mkr. Beslutat resultatkrav uppgår
till o kronor. Det är främst material-, lokal- samt finansiella kostnader som
bidrar till det negativa resultatet. Överdragen är kopplade till den ökade produktionen men är även en effekt av beslut som fattas av Norrtälje Kommun, 5
mkr.
Prognosen per den sista augusti uppgår till 12,0 mkr. Resultatet påverkas positivt av en återbetalning från AFA försäkring på 29 mkr. TioHundra konsolideras i SLL-koncernen med 50 procent.
Södertälje Sjukhus AB
Södertälje Sjukhus AB redovisade i april ett prognostiserat resultat på 2,0 mkr
vilket avvek med 3,2 mkr mot det beslutade resultatkravet på 5,2 mkr. Prognosavvikelsen förklaras huvudsakligen av höga personalkostnader till följd av
den höga produktionen, avtalsrörelsen samt svårigheter att rekrytera vissa
personalkategorier vilket leder till mer kostsamma lösningar.
Sjukhuset fortsätter att arbeta med att förbättra flödena inom sjukhuset för att
förbättra för patienterna och effektivisera arbetet.
En dialog förs med kommunen dels på ledningsnivå dels via pågående LEANprojekt som drivs tillsammans med Södertälje kommun. Målet med dialogen
är att minska antalet utskrivningsklara patienter som ligger kvar på sjukhuset.
Problemet är svårlöst då sjukhuset är beroende av att andra verksamheter tar
sitt ansvar.
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Till följd av de höga personalkostnaderna pågår en genomlysning av vissa enheter för att uppnå kontroll på kostnadsutvecklingen. Sjukhuset har infört ett
anställningsstopp med dispensförfarande och inhyrd personal och timanställda får endast nyttjas inom ramen för bemanningsmålen. Sjuhuset kommer
inte att utföra extramottagningar på helger och kvällar vilket annars medfört
ökade kostnader.
Prognosen per den sista augusti uppgår till o kronor en ytterligare försämring
av resultatet med 2,0 mkr.
LS 1204-0573 Analysera, vidtaga åtgärder och vid
behov å t e r k o m m a med förslag till landstingsstyrelsen i
syfte att dämpa kostnadsutvecklingen till den av landstingsfullmäktige beslutade nivån
I samband med landstingsstyrelsens möte den 22 maj 2012 uppdrogs till
landstingsdirektören att analysera, vidtaga åtgärder och vid behov återkomma
med förslag till landstingsstyrelsen i syfte att dämpa kostnadsutvecklingen till
den av landstingsfullmäktige beslutade nivån.
De enheter vars kostnadsutveckling haft en negativ inverkan på resultatet är
främst de ovan nämnda. Bedömningen är efter analys samt dialog med enheterna att samtliga arbetar med att komma tillrätta med kostnadsutvecklingstakten, att åtgärder vidtagits och kontinuerligt följs upp inom respektive verksamhet. Förvaltningens bedömning är att effekten av vidtagna åtgärder fortsättningsvis bör följas och dialogen med enheterna fortlöpa.
LS 1205-0729 Redovisning av förutsättningar för
samarbetsavtal om innovationsutveckling av
medicinteknisk utrustning
I samband med landstingsfullmäktiges möte den 8 maj 2012 gav landstingsstyrelsen i uppdrag att vid upphandling av medicinskteknisk utrustning till
NKS undersöka om förutsättningar finns för samarbetsavtal om innovationsutveckling av medicinteknisk utrustning samt återkomma till landstingsfullmäktige med en återrapportering och eventuella förslag.
Innovationsutveckling är en mycket viktig del i det arbete som pågår i planeringen för anskaffande av medicinteknisk utrustning till NKS. För att säkerställa behov av utveckling och innovation beaktas i planeringen av varje upphandling innovationsperspektivet för att säkerställa vårdens och forskningens
behov. Detta sker till exempel redan inom ramen för den specifika upphandlingen av Bild och Funktion. I den upphandlingen har därutöver särskilt beaktats innovationsbehovet genom att viss del av utrustningen kommer att upphandlas med ett innovationsperspektiv.
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