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Landstingsstyrelsens förslag till beslut
Delårsrapport per augusti 2013 för Stockholms läns landsting
Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Ärendebeskrivning
Härmed överlämnas delårsrapport per augusti 2013 för Stockholms läns
landsting för landstingsfullmäktiges behandling samt återrapportering av
uppdrag givna i budget 2013 och under innevarande år.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att fastställa delårsrapporten för januari-augusti 2013
att godkänna återrapportering av uppdrag i budget 2013
att godkänna att uppdraget som gavs till landstingsdirektören i samband med
tertialrapporten per april om att uppnå ett positivt resultat för 2013 är uppfyllt
att godkänna återrapportering av det uppdrag som gavs till trafiknämnden i
samband med tertialrapporten per april
att uppdra till trafiknämnden att återkomma med redogörelse för den fortsatta
intäktsutvecklingen samt effekter av vidtagna åtgärder i samband med
årsbokslut 2013
att uppdra till styrelserna för Södersjukhuset AB, Danderyds Sjukhus AB,
TioHundra AB och Södertälje Sjukhus AB att i samband med årsbokslut 2013
återkomma med redovisning av genomförda åtgärder och de ekonomiska
effekterna därav i syfte att uppnå det av landstingsfullmäktige beslutade
resultatkravet för år 2013 för att möjliggöra att rätt kostnadsnivå återfinns vid
ingången av år 2014
att godkänna återrapportering av uppdrag som gavs till hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset i samband med
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tertialrapporten per april att i samråd analysera antagandena för intäkter och
kostnader i syfte att eliminera differensen
att godkänna avrapportering av vidtagna åtgärder och effekter av dessa vid
Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje
att uppdra åt koncernfinansiering att utbetala 69 000 kronor till Sjukvårdsoch omsorgsnämnden i Norrtälje med anledning av korrigering av resultat
avseende år 2012
att godkänna förtida avslut av leasingarrangemang, avseende 111
tunnelbanevagnar av typen C20 och 22 tvärbanevagnar av typen A32, med
konsekvens att borgensansvar kvarstår såsom beskrivits närmare i
delårsrapporten den 9 oktober 2013
att kostnader på cirka 90 000 000 kronor för förtida avslut av leasingarrangemang finansieras inom ramen för koncernfinansiering och regleras i
samband med fastställande av årsredovisning 2013
att överföra 3 700 800 000 kronor från trafiknämndens investeringsbudget
till koncernfinansierings investeringsbudget 2013
att fastställa 2013 års investeringsbudget för trafiknämnden till
4 990 000 000 kronor
att fastställa 2013 års investeringsbudget för koncernfinansiering till
4 127 800 000 kronor
att anse hemställan från trafiknämnden om flytt av budgetmedel, daterad den
1 oktober 2013, besvarad (LS 1310-1227)
att omedelbart justera beslutet.

Landstingsstyrelsens motivering
Starka finanser är en förutsättning för att landstinget långsiktigt ska kunna
förse ett växande antal stockholmare med en sjukvård och kollektivtrafik som
både är tillgänglig och håller hög kvalitet. Prognosen för landstingets finanser
har förbättrats betydligt sedan i juli och nu pekar mot ett överskott på
300 miljoner kronor.
Prognoserna pekar dock även mot att flera av akutsjukhusen kommer att visa
underskott och att trafiknämndens biljettintäkter kommer att bli lägre än
beräknat. Såväl akutsjukhusen som trafiknämnden har tagit fram
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åtgärdsprogram för att förbättra sin ekonomi, vilket varit nödvändigt.
Effekterna av dessa åtgärder kommer att behöva följas noggrant. Vidare
åtgärder kan eventuellt komma i fråga för att nå de resultatkrav som
landstingsfullmäktige har beslutat och för att landstinget ska ha ett mer stabilt
överskott när året är slut.
Målnivån för tio av de tretton mätbara indikatorer som mäts i delårsrapporten
samt åtta av tio kortsiktiga mål har uppnåtts. Samtliga mål vad gäller en
ekonomi i balans har uppnåtts. Valfriheten har ökat inom sjukvården och
andelen patienter som är nöjda är oförändrat hög medan andelen av
befolkningen som har stort förtroende för sjukvården tyvärr har minskat.
Tillförlitligheten i kollektivtrafiken har ökat till sjöss och för resenärer med
funktionsnedsättningar men försämrats marginellt för övriga.
Investeringarna väntas i den senaste prognosen att uppgå till 11 miljarder
kronor vilket är drygt 5 miljarder kronor mindre än i budget. Det finns flera
orsaker till förseningarna, framför allt vad gäller utbyggnaden av
kollektivtrafiken men även av sjukhusen. Undantaget är Nya Karolinska Solna
som färdigställs enligt tidplan. En orsak är att landstinget inte alltid har
hunnit med de programarbeten som behövts eller i tid mäktat med de tekniska
justeringar som är nödvändiga när verkligheten inte visat sig stämma med
ritningarna. Det arbetet behöver få större tyngd så att visionen om framtidens
hälso- och sjukvård liksom utbyggnaden av kollektivtrafiken kan förverkligas
enligt plan.
En ytterligare oönskad effekt av förseningarna är att landstinget tar upp för
stora långsiktiga lån som sedan behöver placeras kortsiktigt till lägre ränta. De
finansiella mål som landstingsfullmäktige har beslutat om kräver att
landstingets håller en viss likviditet och stora investeringar kräver mer
likviditet. Under året har dock likviditeten varit onödigt stor.
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Beslutsunderlag
1. Landstingsstyrelsens ojusterade protokollsutdrag den 19 november 2013
§ 208, med MP-ledamöternas reservation och S-ledamöternas särskilda
uttalande och V-ledamotens särskilda uttalande. Protokollet justeras
den 2 december 2013.
2. Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 9 oktober 2013
3. Delårsrapport per augusti 2013 för Stockholms läns landsting,
med bilagor
Återrapportering av mål och indikatorer, bilaga 1
Uppdrag i budget 2013, bilaga 2
Uppdrag som givits under år 2013, bilaga 3
Kompletterande information kring internkontroll, bilaga 4
4. Landstingsrevisorernas skrivelse den 21 november 2013 till
landstingsfullmäktige

Beslutsunderlag 1
Landstingsstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2013-11-19

Datum för justering: 2013-12-02
Datum för anslag:
2013-12-03
--------------------------------------------------------------§ 208
Delårsrapport per augusti 2013 för Stockholms läns landsting
LS 1306-0827
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 november 2013 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 9 oktober 2013.
MP-ledamöternas skrivelse den 14 november 2013 med förslag att landstingsstyrelsen
föreslår landstingsfullmäktige besluta enligt MP-förslaget (bilaga).
S-ledamöternas skrivelse den 14 november 2013 (bilaga).
V-ledamotens skrivelse den 19 november 2013 (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till MP-ledamöternas förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen
antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att fastställa delårsrapporten för januari-augusti 2013
att godkänna återrapportering av uppdrag i budget 2013
att godkänna att uppdraget som gavs till landstingsdirektören i samband med tertialrapporten per april om att uppnå ett positivt resultat för 2013 är uppfyllt
att godkänna återrapportering av det uppdrag som gavs till trafiknämnden i samband
med tertialrapporten per april
att uppdra åt trafiknämnden att återkomma med redogörelse för den fortsatta intäktsutvecklingen samt effekter av vidtagna åtgärder i samband med årsbokslut 2013
att uppdra till styrelserna för Södersjukhuset AB, Danderyds Sjukhus AB, TioHundra
AB och Södertälje Sjukhus AB att i samband med årsbokslut 2013 återkomma med redovisning av genomförda åtgärder och de ekonomiska effekterna därav i syfte att uppnå
det av landstingsfullmäktige beslutade resultatkravet för år 2013 för att möjliggöra att
rätt kostnadsnivå återfinns vid ingången av år 2014
att godkänna återrapportering av uppdrag som gavs till hälso- och sjukvårdsnämnden
och styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset i samband med tertialrapporten per
april att i samråd analysera antagandena för intäkter och kostnader i syfte att eliminera
differensen
forts.

Landstingsstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2013-11-19

forts. § 208
att godkänna avrapportering av vidtagna åtgärder och effekter av dessa vid Sjukvårdsoch omsorgsnämnden i Norrtälje
att uppdra åt koncernfinansiering att utbetala 69 000 kronor till Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje med anledning av korrigering av resultat avseende år 2012
att godkänna förtida avslut av leasingarrangemang, avseende 111 tunnelbanevagnar av
typen C20 och 22 tvärbanevagnar av typen A32, med konsekvens att borgensansvar
kvarstår såsom beskrivits närmare i delårsrapporten den 9 oktober 2013
att kostnader på cirka 90 000 000 kronor för förtida avslut av leasingarrangemang
finansieras inom ramen för koncernfinansiering och regleras i samband med fastställande av årsredovisning 2013
att överföra 3 700 800 000 kronor från trafiknämndens investeringsbudget till koncernfinansierings investeringsbudget 2013
att fastställa 2013 års investeringsbudget för trafiknämnden till 4 990 000 000 kronor
att fastställa 2013 års investeringsbudget för koncernfinansiering till 4 127 800 000
kronor
att anse hemställan från trafiknämnden om flytt av budgetmedel, daterad den 1 oktober
2013, besvarad (LS 1310-1227)
att omedelbart justera beslutet.
MP-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för
sitt förslag.
Särskilda uttalanden antecknades
dels av S-ledamöterna
dels av V-ledamoten.
------------- -----------------------------------------------Vid protokollet
Anna-Britt Weiss

Exp till:
Landstingsfullmäktige

_________________________________________________________________________________

Utdragsbestyrkande
Anna-Britt Weiss

FÖRSLAG TILL BESLUT
LANDSTINGSSTYRELSEN
Miljöpartiet de gröna

2013-11-19
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Delårsrapport per augusti 2013, Stockholms läns landsting

Miljöpartiet föreslår landstingsstyrelsen föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att ge förvaltningen i uppdrag att analysera och återkomma med en
strategi för vilken beredskap landstinget har inför framtida ekonomiska
risker som till exempel variationer i RIPS-räntan
att uppdra till förvaltningen att djupgående analysera orsakerna och de
olika beståndsdelarna bakom landstingets höga kostnadsökningstakt. I
analysen ska det också framgå hur kostnadsökningstakten kan minskas
utan kvalitetsförsämringar för verksamheterna.
att uppdra åt landstingsdirektören att omförhandla sjukhusavtalet och
att avskaffa det årliga besparingskravet på 2%.
att ge landstingsdirektören i uppdrag att arbeta fram en plan för hur
landstinget ska kunna uppnå sina investeringsvolymer
att uppdra till trafiknämnden att redovisa åtgärder för att få ut fler
biljett- och viseringsautomater, samt lägesrapport över införandet av
nya betallösningar för SMS och betalkort i syfte att få ett fungerande
biljettsystem
att uppdra till landstingsdirektören att återkomma med förslag till
förbättrade samverkansmetoder kring planeringsprocesser där
Landstinget, kommuner och ev. andra markägare är involverade i syfte
att klara kollektivtrafikinvesteringar inom planerad tidsram
att fastställa delårsrapporten för januari-augusti 2013 inklusive bilaga 1
och bilaga 4
att godkänna återrapportering av uppdrag i budget 2013, i enlighet med
bilaga 2
att godkänna att uppdraget som gavs till landstingsdirektören i samband
med tertialrapporten per april om att uppnå ett positivt resultat för 2013
är uppfyllt, i enlighet med bilaga 3
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att godkänna återrapportering av det uppdrag som gavs till
trafiknämnden i samband med tertialrapporten per april, i enlighet med
bilaga 3
att uppdra till trafiknämnden att återkomma med redogörelse för den
fortsatta intäktsutvecklingen samt effekter av vidtagna åtgärder i
samband med årsbokslut 2013, in enlighet med bilaga 3
att godkänna återrapportering av uppdrag som gavs till hälso- och
sjukvårdsnämnden och styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset i
samband med tertialrapporten per april att i samråd analysera
antagandena för intäkter och kostnader i syfte att eliminera differensen,
i enlighet med bilaga 3.
att godkänna avrapportering av vidtagna åtgärder och effekter av dessa
vid Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje, i enlighet med bilaga 3
att uppdra åt koncernfinansiering att utbetala 69 000 kronor till
Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje med anledning av
korrigering av resultat avseende år 2012
att godkänna förtida avslut av leasingarrangemang, avseende 111
tunnelbanevagnar av typen C20 och 22 tvärbanevagnar av typen A32,
med konsekvens att borgenansvar kvarstår såsom beskrivits närmare i
denna delårsrapport
att kostnader på cirka 90 000 000 kronor för förtida avslut av
leasingarrangemang finansieras inom ramen för koncernfinansiering
och regleras i samband med fastställande av årsredovisning 2013
att överföra 3 700 800 000 kronor från trafiknämndens
investeringsbudget till koncernfinansierings investeringsbudget 2013
att fastställa 2013 års investeringsbudget för trafiknämnden till
4 990 000 000 kronor
att fastställa 2013 års investeringsbudget för koncernfinansiering till
4 127 800 000 kronor
att anse hemställan från trafiknämnden om flytt av budgetmedel,
daterad den 1 oktober 2013, besvarad (LS 1310-1227)
att omedelbart justera beslutet
att därutöver anföra
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Stockholms läns landsting
En hållbar ekonomi betyder att ta ett långsiktigt ekonomiskt, ekologiskt
och socialt ansvar. Miljöpartiets mål är att Stockholms läns landsting ska
bidra till en långsiktigt hållbar och hälsofrämjande utveckling i regionen.
Det är naturligtvis positivt att landstinget nu har ett prognostiserat
överskott men ryckigheten i landstingets ekonomi skapar stora problem
för verksamheterna. I tertialrapportern per april prognostiserades årets
resultat bli -183 mkr, men i delårsrapporten har prognosen för årets
resultat vänts till ett positivt resultat på 300 mkr. Många engångsposter
har under året påverkat landstingets ekonomi, som till exempel ökade
pensionskostnader på nästan 1,6 miljarder kronor på grund av
variationer i RIPS-räntan. De ökade pensionskostnaderna innebär en
stor belastning för landstingets ekonomi och vi anser att det borde ha
funnits en beredskap hos landstinget för att hantera variationer i
diskonteringsräntan
Två andra saker som tydliggörs i delårsrapporten är också de verkligt
oroande. Det första är det stora intäktstappet av resenärsavgifter som
lett till att trafiknämndens verksamhet krävts på åtgärder för att uppnå
ett resultat i balans. Det andra är att flera sjukhus fortfarande
prognostiserar ett negativt resultat. Detta trots att sjukhusen har blivit
ålagda sparåtgärder för att komma till rätta med de ekonomiska
svårigheterna innan året är slut. Vi är djupt bekymrade över hur dessa
sparåtgärder kommer att påverka verksamheterna. Vi behöver mer trafik
och mer vård - inte mindre.
Den generella kostnadsökningstakten för hela landstinget är fortsatt
mycket oroande och tyder på att det finns strukturella problem i
landstingets styrning. Vi anser att det är möjligt att begränsa
kostnadsökningstakten i landstinget utan att minska på kvaliteten. Det
handlar om att göra rätt saker på ett effektivt sätt. Det handlar inte om
att dra in på personal för att nå tuffa besparingsmål eller att dra ner på
vårdproduktion och trafikunderhåll. Åtgärder som vi kan se att
majoriteten tvingas ta till på grund av otillfredsställande politik samt
otillräcklig planering av landstingets verksamhet.
Det framgår också tydligt av delårsrapporten att landstinget återigen
inte kommer i närheten av att genomföra planerade investeringar för
2013. Förvaltningen prognostiserar att utfallet av investeringar inom
vård och trafik blir hela 5 130 mkr lägre än budget. Vi ser det som
mycket problematiskt att flera angelägna investeringar hela tiden skjuts
framåt i tiden när behovet av investeringar i sjukvården och inom
trafiken är så stort.
Hälso- och sjukvård
Flera sjukhus prognostiserade, som nämnts ovan, ett negativt resultat
redan i april. Därför gavs Södersjukhuset AB, Danderyds Sjuhus AB,
TioHundra AB och Södertälje Sjukhus AB i uppdrag att återkomma med
åtgärdsplaner för att att komma till rätta med detta. Vi ställer oss
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kritiska till de besparingsförslag som nämns i rapporten, med kraftiga
nedskärningar på personal som följd. Miljöpartiet har i sitt
budgetförslag avsatt mer pengar till sjukhusen, till skillnad från
alliansen som år efter år skurit ner. Den situation som sjukhusen nu har
hamnat i är helt den styrande majoritetens ansvar. Vi ser nu tydligt hur
alliansens politik allvarligt försämrar förutsättningarna att
fortsättningsvis bedriva trygg och säker akutsjukvård på våra
akutsjukhus. Vi sett ett stort behov av en politik som möjliggör att
sjukhusavtalen görs om från grunden.
De nya avtal som landstinget slöt med ambulansföretagen i början av
2012 kan knappast anses lyckade. I praktiken var avtalen redan
utdaterade sommaren 2012 när de första behoven av dispenser och
avsteg från avtalen behövde göras. Resterande delar av året drogs med
dålig arbetsmiljö för ambulanssjukvårdens personal och en total tystnad
från det moderata styret. Som lök på laxen har vi dessutom en allvarlig
anmälan hos Arbetsmiljöverket gällande ett av företagen. Där kritiserade
Arbetsmiljöverket också den totala bristen på intern utbildning, den
dåliga arbetsmiljön och den otillräckliga styrningen från företagets sida.
Kort sagt ett dåligt upplägg för ett år som ställde mer krav på
ambulanssjukvården än någonsin tidigare, med fler larm och framförallt
fler prio 1 uppdrag för ambulanserna. Vi lämnas kvar med en dålig
eftersmak och en allvarlig oro för patientsäkerheten som ytterst blir
lidande.
2013 genomfördes det som hänvisas till som “Ambulanslyftet” i
rapporten. Det tvistas om vad det här lyftet faktiskt har inneburit för
verksamheten, den återkopplingen som nämnden får kan i bästa fall
beskrivas som friserad. Personal vittnar om att det ambulansflottan i
praktiken inte har utökats, samtidigt behöver ambulanser bemannas
utan tillräcklig kompetens till följd av dålig personalpolitik. Att det är ett
privat företag som har stått för mycket av dessa brister är i
sammanhanget oväsentligt, det är ändå de styrande politikernas ansvar
att sådana här brister inte får ske och fortsätta ske.
Förutsättningarna för förlossningsvården är fortsatt otillräckliga
Fortfarande är det så att otillräckliga resurser inom förlossningsvården
leder till att personalen tvingas be födande mödrar att vända i dörren
och omfattningen är oacceptabel. Det här är också ett resultat av
bristande strategisk styrning och dålig framförhållning sedan lång tid
tillbaka. Idag är läget akut och vi ser att de föreslagna investeringarna på
området troligtvis inte kommer räcka till att hantera det höga antalet
hänvisningar inom förlossningen utan bara att möta den snabba
befolkningsökningen i länet.
Satsningarna på jämlik folkhälsa otillräckliga. Vårdens tillgänglighet och
innehåll påverkas av hur ersättningssystemen till vårdgivarna är
utformade. Ersättningssystemet ska fortsätta utvecklas så att det stödjer
hälsofrämjande insatser i områden med låg hälsostatus samt de
vårdinsatser som stämmer överens med riksdagens beslut om
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prioriteringar. Ersättningen ska också främja god kvalitet och avspegla
vårdtyngden. Det är en viktig del i arbetet för en mer jämlik folkhälsa.
Trafik
Även trafiknämnden fick i april i uppdrag att återkomma med planerade
åtgärder för att komma till rätta med det intäktstapp för resenärsavgifter
nämnden redovisat under årets första månader. Trafiknämnden har
enligt delårsrapporten nu tvingats till ett omfattande arbete för att
reducera kostnader i verksamheten. Detta arbete innefattar bland annat
ett åtstramningsprogram vad gäller konsulter och annan inhyrd personal
men också en minskning av planerat underhåll och specialistkonsulter.
Krångliga biljettsystem, problem med reskassan och en alltmer ohållbar
trängsel i rusningstrafiken är huvudorsaken till inkomstbortfallet.
Miljöpartiet har gång på gång föreslagit åtgärder som syftar till att lösa
den situation som nu synliggörs i delårsrapporten. Genom att slopa
zonerna i kollektivtrafiken och införskaffa fler biljettautomater skulle vi
få fler sällanresenärer att känna sig trygga och bekväma med sitt
resande. Vidare har vi föreslagit tätare biljettkontroller som ska
säkerställa att resenärer betalat sin resa. Detta skulle vara möjligt om vi
hade prioriterat personal ute på stationer, perronger och ombord på
fordon, snarare än vid de ineffektiva spärrarna.
Med den befolkningsökning som Stockholmsregionen uppvisar, och den
ständigt förvärrade trängseln i trafiken, är behovet av att bygga ut
kollektivtrafiken nu akut, och den låga upparbetningsgraden av
genomförda trafikinvesteringar oerhört problematisk. Flera planerade
trafikprojekt kommer att fördröjas till 2016-2018 och en justering och
förskjutning av 2013 års budgetmedel har redan genomförts. Det behövs
också förbättrade samverkansmetoder kring planeringsprocesser där
Landstinget, kommuner och eventuellt andra markägare är involverade,
i syfte att klara kollektivtrafikinvesteringar inom planerad tidsram.
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Delårsrapport per augusti 2013, Stockholms läns landsting
Stockholm växer och för att i framtiden kunna ge Stockholms invånare vård och kollektivtrafik av högsta klass krävs kompetent styrning och rätt investeringar. Delårsrapporten visar istället på fortsatta ekonomiska problem i flera av landstingets verksamheter och stora brister i investeringsverksamheten. Årets resultat prognosticeras
bli 225 miljoner kronor lägre än budget. Prognoserna pekar även mot att flera av
akutsjukhusen kommer att visa underskott och trafiknämndens biljettintäkter väntas
bli lägre än beräknat. Samtidigt
Kostnaderna för köpt hälso- och sjukvård prognostiseras öka med 5,8 procent och
överstiga budget med 1,2 procent. Det grundläggande problemet är att landstinget har
ett ersättningssystem som premierar hög produktion snarare än en behovsstyrd vård.
Så länge primärvården bygger på ett ersättningssystem som i sin utformning bidrar
till en ökad vårdkonsumtion kommer kostnadsökningstakten att öka och detta problem kvarstå. Vi ser också med oro på de kostnadsökningar flera av vårdvalen fört
med sig.
Intäkterna för SL-biljetter har minskat med 126 miljoner, motsvarande 3 procent,
under perioden. Detta är allvarligt. Ett för högt antagande om resandeutvecklingen
samt ökning av fusk och svinn bedöms vara en orsak. Strulet med de nya SMSbiljetterna i kombination med att remsan fasats ut till förmån för ett krångligt system
med reskassa bedöms vara en annan viktig orsak till intäktsminskningen och visar
tydligt att Alliansens taxepolitik kommit till vägs ände. Sommarens rapporter om
krångel och problem med SLs biljettsystem tyder inte heller på att situationen är på
väg att förbättras. Med en enhetstaxa i enlighet med Socialdemokraternas förslag
skulle systemet förenklas för resenärerna och intäkterna öka.
Prognosen för investeringsverksamheten pekar på att investeringar för drygt 5 miljarder inte kommer att genomföras i tid. Av de fem miljarderna som inte investeras
som planerat står trafikverksamheterna för 3,7. Detta är tredje året i rad som investeringsbudgeten för AB SL inte upparbetas och bristerna i styrning och intern kontroll
har granskats och kritiserats hårt av landstingets revisorer. Trots det sker ingen bättring.

LANDSTINGSSTYRELSEN
VÄNSTERPARTIET

SÄRSKILT UTTALANDE
2013-11-19
Ärende 14
LS 1306-0827

Delårsrapport per augusti 2013 för Stockholms läns landsting
Ett prioriterat mål för den nu sittande majoriteten är att antalet vårdvalsområden
med fri etablering ska öka, ett kvantitativt mål som uppenbart uppfylls. Huruvida
det kvalitativa målet att invånarna därmed känner att de har en möjlighet att
påverka sina vårdkontakter – såsom det formuleras i delårsrapporten – verkar
däremot tveksamt. Det finns ny modern forskning som tydligt påvisar att
patientens möjlighet till inflytande stärks i en personcentrerad vård, men tenderar
att försvagas i en kundorienterad vård. I Stockholms läns landsting är vården
framförallt marknads- och kundorienterad.
Därmed blir också vården alltmer konkurrensinriktad och allt mindre
samverkansinriktad. Samarbeten försvåras. Ett tydligt exempel är införandet av
vårdval i TioHundra, som riskerar att helt omkullkasta en ur patientperspektivet
erkänt väl fungerande samverkansmodell.
Ett annat mål landstinget har är att vara en attraktiv arbetsgivare. Där har
landstinget i dagsläget kanske sina allra största utmaningar. Med stora
rekryteringsbehov, krisbetonade sommarbemanningslösningar och ökande
övertidsuttag, framförallt på våra egna akutsjukhus, behövs en offensiv
personalpolitik.
I Stockholm har vi trots målet om att vara en attraktiv arbetsgivare numer att
hantera ett barnmorskeupprop, ett läkarupprop och ett 25 000 kronors upprop. Vi
har utbildade sjuksköterskor som inte vill ta arbete på våra akutsjukhus eftersom
de betalar för låga löner. Vi har barnmorskor som vill bli fler och arbeta mer
(heltid) på våra förlossningskliniker, men där arbetsgivarna menar att
bemanningen idag är bra. För vem? Vi har läkare som i ett upprop framför
följande: Vi vill ha en sjukvård som styrs utifrån patientens behov. Vi vill ha en
sjukvård där vi får agera utifrån vår professionalitet. Vi vill ägna oss åt det vi är
utbildade för; att vara goda doktorer som tar hand om patienter på ett kunnigt,
etiskt och empatiskt sätt. Alla tre uppropen har fått stor spridning och är
nationella, det är inte just vårt län som utpekas särskilt. Vården står idag inför
stora utmaningar, personalen står mitt uppe i dessa utmaningar varje dag. Vi
saknar det perspektivet i hälso- och sjukvårdsverksamheten i Stockholms läns
landsting.
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Verksamheten kännetecknas snarare av en frånvarande personalstrategi.
Lönesatsningen som nu görs på sjuksköterskor har syftet att öka lönespridningen
– inte att på riktigt förstärka en kvinnodominerad sektors lönebildning. Att
specialistsjuksköterskeutbildningarna utökats är bra – men varken de eller
lönesatsningen löser på ett betryggande sätt lönsamhetsaspekten för
sjuksköterskor att vidareutbilda sig. Det behövs tydligare och mer imperativa
lönestrukturer och det är på tiden att sjuksköterskor får möjlighet till
specialisering på samma villkor som läkare.
Vårdplatsbristen är fortfarande inte löst. Istället ökar antalet stängda vårdplatser.
Bland annat vårdplatser för cancersjuka barn. Det är också en personalfråga,
tillgången till personal, löneläget för personalen och sjukhusens ekonomiska
utrymme för nyrekryteringar.
Men i den moderatstyrda alliansen så är det någonannanismen som regerar.
Genom en omvandling av medborgaren till kund så har även ansvaret för
landstingets verksamhet blivit osynligare. Det politiska ansvaret urholkas.
Kollektivtrafiken behöver vara attraktiv och tillgänglig för att invånarna ska välja
att åka kollektivt konstaterar förvaltningen. Vänsterpartiet menar att den politik
som i dag förs leder åt motsatt håll, mot en allt mer komplicerad och otillgänglig
kollektivtrafik. Alliansen avskaffade den mycket populära reformen enhetstaxa,
och är nu ansvariga för en än mer komplicerad hantering för enkelbiljetter, vilket
inte minst drabbar tillfälliga gäster i Stockholmsregionen. Vänsterpartiet vill
återinföra enhetstaxan, ha ett enhetligt betalningssystem oavsett trafikslag,
installera kortläsare vid bussarnas samtliga dörrar och därmed erbjuda påstigning
både fram och bak, införa öppen spärrlinje med början på de stationer där
trängseln är som störst. Så får vi en attraktiv och tillgänglig kollektivtrafik på
riktigt.
Utbyggnaden av kollektivtrafiken är helt nödvändig, därom är alla eniga. Desto
mer alarmerande att upparbetningsgraden av trafikinvesteringar är så låg.
Vänsterpartiet har lyft, liksom Svenska Handelskammaren, möjligheten att
accelerera utbyggnaden genom att projektera för trådbussar. Med elektriska
fordon i form av trådbussar - ”spårvagnar på gummihjul” - går det på kort tid att
bygga ut ett system med hög kapacitet till relativt ringa investeringskostnad.

Beslutsunderlag 2
Stockholms läns landsting
Landstingsstyrelsens förvaltning
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Delårsrapport per augusti 2013, Stocldiolms läns
landsting
Ärendebeslmvning
Härmed överlämnas delårsrapport per augusti 2013 för Stocldiolms läns
landsting för landstingsfullmäktiges behandling samt återrapportering av
uppdrag givna i budget 2013 och under innevarande år.

Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 9 oktober 2013
Delårsrapport per augusti 2013 för Stocldiolms läns landsting
Återrapportering av mål och indikatorer, bilaga 1
Uppdrag i budget 2013, bilaga 2
Uppdrag som givits under år 2013, bilaga 3
Kompletterande information kring internkontroll, bilaga 4

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att fastställa delårsrapporten för januari-augusti 2013 inklusive bilaga 1 och
bilaga 4
att godkänna återrapportering av uppdrag i budget 2013, i enlighet med
bilaga 2
att godkänna att uppdraget som gavs till landstingsdirektören i samband
med tertialrapporten per april om att uppnå ett positivt resultat för 2013 är
uppfyllt, i enlighet med bilaga 3
att godkänna återrapportering av det uppdrag som gavs till trafiknämnden i
samband med tertialrapporten per april, i enlighet med bilaga 3
att uppdra till trafiknämnden att återkomma med redogörelse för den fortsatta intäktsutvecklingen samt effekter av vidtagna åtgärder i samband med
årsbokslut 2013, i enlighet med bilaga 3
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att uppdra till styrelserna för Södersjukhuset AB, Danderyds Sjukhus AB,
TioHundra AB och Södertälje Sjukhus AB att i samband med årsbokslut
2013 återkomma med redovisning av genomförda åtgärder och de ekonomiska effekterna därav i syfte att uppnå det av landstingsfullmäktige beslutade resultatkravet för år 2013 för att möjliggöra att rätt kostnadsnivå
återfinns vid ingången av år 2014, i enlighet med bilaga 3
att godkänna återrapportering av uppdrag som gavs till hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset i samband med tertialrapporten per april att i samråd analysera antagandena för
intäkter och kostnader i syfte att eliminera differensen, i enlighet med
bilaga 3
att godkänna avrapportering av vidtagna åtgärder och effekter av dessa vid
Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje, i enlighet med bilaga 3
att uppdra åt koncernfinansiering att utbetala 69 000 kronor till Sjukvårdsoch omsorgsnämnden i Norrtälje med anledning av korrigering av resultat
avseende år 2012
att godkänna förtida avslut av leasingarrangemang, avseende 111 tunnelbanevagnar av typen C20 och 22 tvärbanevagnar av typen A32, med
konsekvens att borgensansvar kvarstår såsom beskrivits närmare i denna
delårsrapport
att kostnader på cirka 90 000 000 kronor för förtida avslut av leasingarrangemang finansieras inom ramen för koncernfinansiering och regleras i
samband med fastställande av årsredovisning 2013
att överföra 3 700 800 000 kronor från trafiknämndens investeringsbudget
till koncernfinansierings investeringsbudget 2013
att fastställa 2013 års investeringsbudget för trafiknämnden till
4 9 9 0 0 0 0 0 0 0 kronor
att fastställa 2013 års investeringsbudget för koncernfinansiering till
4 127 800 000 kronor
att anse hemställan från trafiknämnden om flytt av budgetmedel, daterad
den 1 oktober 2013, besvarad (LS 1310-1227)
att omedelbart justera beslutet.
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Förvaltningens förslag och motivering
Sammanfattning
Resultatet för årets första åtta månader uppgår till 1348 miljoner kronor.
Prognosen för årets resultat uppgår till 300 miljoner kronor, vilket är 225
miljoner kronor lägre än budget.
I resultatet ingår ökade pensionskostnader på 1 564 miljoner kronor på
grund av sänkning av diskonteringsräntan, RIPS, och reavinster på 301
miljoner kronor.
Skatteintäkterna beräknas bli 92 miljoner kronor högre än budget och verksamhetens intäkter 842 miljoner kronor högre än budget. I de ökade
intäkterna ingår bland annat en post av engångskaraktär om totalt 529
miljoner kronor, avseende återbetalning av försäkringspremier för tidigare
år.
Verksamhetens kostnader prognostiseras att understiga budget med 208
miljoner kronor främst beroende på lägre kostnader för köpt trafik. Den
största kostnadsposten, bemanningskostnaderna, prognostiseras att bli i
nivå med budget.
Årets investeringar fram till och med augusti uppgick till 6 949 miljoner
kronor vilket motsvarar 43 procent av den budgeterade årsvolymen på
16 129 miljoner kronor. Prognosen på 10 999 miljoner kronor innebär ett
utfall som är 5 130 miljoner kronor lägre än årets budget.
Målstyrning skapar förutsättningar för styrning och utveckling av landstingets verksamhet och syftar till att åstadkomma en långsiktigt hållbar
utveckling. Stocldiolms läns landsting har tre långsiktiga mål samt tio
kortsiktiga mål som sammantaget följs med 16 indikatorer. I delårsrapporten för år 2013 ingår tretton indikatorer i bedömningen av måluppfyllelsen då resterande enbart mäts på helårsbasis. Målnivån för tio av
tretton mätbara indikatorer samt åtta av tio kortsiktiga mål har uppnåtts.
Överväganden
Uppdrag gavs i samband med tertialrapporten per april åt trafiknämnden,
mot bakgrund av redovisat intäktstapp, att återkomma med redovisning av
genomförda och planerade åtgärder och de ekonomiska effekterna därav i
syfte att uppnå det av landstingsfullmäktige beslutade resultatet. Återrapporteringen bedöms som godkänd men det är av stor vikt att fortsatt
följa intäktsutvecklingen. Trafiknämnden föreslås få i uppdrag att
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återkomma med redogörelse av den fortsatta intäktsutvecklingen samt
effekter av vidtagna åtgärder i samband med årsbokslut 2013.
Även styrelserna för Södersjukhuset AB, Dandeiyds Sjukhus AB,
TioHundra AB och Södertälje Sjukhus AB gavs i uppdrag att återkomma
med redovisning av genomförda och planerade åtgärder och de ekonomiska
effekterna därav i syfte att uppnå det av landstingsfullmäktige beslutade
resultatkravet. Återrapportering av genomförda och planerade åtgärder har
skett, dock har detta inte medfört att sjukhusen prognostiserar resultat
enligt landstingsfullmäktiges beslutade resultatkrav. Med anledning av
ovan föreslås styrelserna för Södersjukhuset AB, Dandeiyds Sjukhus AB,
TioHundra AB och Södertälje Sjukhus AB att i samband med årsbokslut
2013 återkomma med redovisning av genomförda åtgärder och de ekonomiska effekterna därav i syfte att uppnå det av landstingsfullmäktige beslutade resultatkravet för år 2013 för att möjliggöra att rätt kostnadsnivå
återfinns vid ingången av år 2014.
I bokslutet 2012 för Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje (tidigare
tioHundranämnden) fanns en fordran på Stocldiolms läns landsting.
Motsvarande belopp hade inte beaktats i landstingets bokslut. Reglering av
detta mellanhavande, 69 000 kronor, föreslås ske år 2013.
AB SL Finans, ett dotterbolag till AB SL, planerar förtida avslut av leasingarrangemang avseende 111 tunnelbanevagnar av typen C20 samt 22 tvärbanevagnar av typen A32, förutsatt att nödvändiga godkännanden erhållits.
Leasingarrangemangen är i form av lease/leaseback-avtal med amerikanska
leasegivare som innehåller en option att avslutas åren 2028 och 2029 till ett
fastställt lösenvärde. Berörda leasingavtal är ursprungligen tecknade åren
2001 och 2002. Av operativa och ekonomiska skäl, som till exempel ökade
dispositionsmöjligheter av fordonsflottan och minskade risker på grund av
omvärldsfaktorer, såsom till följd av förändrade förutsättningar inom den
finansiella sektorn, vill dock AB SL Finans ha möjlighet att avsluta den
amerikanska delen av respektive leasingarrangemang i förtid. Förtida
avslut inkluderar övertaganden av värdepapper som ligger som säkerhet i
leasingarrangemangen.
Vid avslut av de berörda amerikanska delarna av respektive leasingarrangemang betalas ett belopp som kompensation (termineringsavgift). Därutöver
betalar AB SL Finans sina och motpartens finansiella och juridiska rådgivare. Den samlade kostnaden för det förtida avslutet av leasingarrangemangen bedöms uppgå till cirka 90 miljoner kronor, vilket får en resultatmässig
effekt år 2013. Nettokostnaden baseras på ett preliminärt bud från motparterna omräknat till svenska kronor vid en växlingskurs på 7 kronor. Dessa
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kostnader ryms inte inom ramen för budget 2013 varför trafiknämnden
föreslår att frågan hanteras på samma sätt som vid förtida avslut 2010. På
sikt innebär dock förslaget en vinst i form av lägre genomsnittliga finansiella kostnader på cirka 18 miljoner kronor årligen under kommande femton
år samt reducerade kostnader i och med att bankgarantier och andra säkerhetslösningar inte kommer behövas. Totalt kommer de reducerade kostnaderna att överstiga den initiala avslutningskostnaden.
Trafikens investeringar sträcker sig över samtliga trafikslag och periodens
utfall uppgick till 3 373 miljoner kronor. Trafiknämnden har vid sammanträdet den 1 oktober 2013 beslutat att hemställa om justering av 2013 års
budget samt omfördelning till åren 2016-2018.
Justeringen av 2013 års investeringsbudget sker genom överföring av det
beräknade överskottet på 3 701 miljoner kronor till koncernfinansiering,
där även Citybanan ingår. Investeringsbudgeten för kommande år
behandlas i samband med ordinarie budgetprocess.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Beslut enligt detta tjänsteutlåtande medför ekonomiska konsekvenser
genom att Stockholms läns landstings resultat 2013 belastas med 69 000
kronor till följd av reglering av mellanhavande med Sjukvårds- och
omsorgsnämnden i Norrtälje och cirka 90 000 000 kronor i samband med
förtida avslut av leasingarrangemang.

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.

Toivo Heinsoo
Landstingsdirektör
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