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Landstingsstyrelsen, ärende 16

Månadsrapport per oktober 2013 för Stockholms läns landsting
Socialdemokraterna föreslår landstingsstyrelsen besluta
att uppdra åt landstingsdirektören att mot bakgrund av landstingets oroande kostnadsutveckling och ett prognosticerat resultat under budget genomföra en analys av
hur budgetprocessen och kostnadskontrollen kan utvecklas för att uppnå en långsiktigt hållbar kostnadsökningstakt och säkerställa att landstingets budget i fortsättningen inte underskrids
att uppdra åt landstingsdirektören att i samråd med Hälso- och sjukvårdsnämnden
utarbeta förslag till justeringar av ersättningssystemet för primärvården i enlighet
med de riktlinjer som anges nedan i denna skrivelse
att därmed fastställa månadsrapporten per oktober samt prognosen för helåret 2013

Kostnadsökningstakten för landstinget är oroväckande hög. Nettokostnaderna ökar
för perioden med 4,0 procent och i prognosen med 5,1 procent vilket är högre än
ökningen för de samlade skatteintäkterna. Flera av landstingets verksamheter, framförallt inom hälso- och sjukvården, prognostiserar dessutom ett negativt resultat för
2013 och trafiknämndens biljettintäkter väntas bli lägre än beräknat. Detta är inte en
hållbar utveckling över tid. Landstingets kostnadskontroll måste utvecklas för att
säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomi.
Kostnaderna för köpt hälso- och sjukvård prognostiseras öka med 6,5 procent och
överstiga budget med 1,9 procent. Så länge primärvården bygger på ett ersättningssystem som i sin utformning ersätter utförd åtgärd istället för kvalitet kommer kostnadsökningstakten att öka och detta problem kvarstå. Vi ser också med oro på de
kostnadsökningar flera av vårdvalen fört med sig.
Landstingsfullmäktige har fattat beslut om en kostnadsökningstakt på 3 procent per
år. Detta är en förutsättning för att klara sjukvårdens framtida kostnader och produktion. Det är allvarligt att det idag saknas en genomförandeplan för hur målet ska uppnås och vilka konsekvenserna blir om landstinget inte klarar målsättningen.
Det är angeläget att vårdbeställaren fortsätter att utveckla och skärpa styrning och
uppföljning av vårdens verksamheter för att ytterligare förbättra vårdens kvalitet och
kostnadseffektivitet till gagn för patienterna. Landstingsstyrelsens roll rörande upp-
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sikt och styrning av hälso- och sjukvårdens ekonomi och verksamhet bör utvecklas
avsevärt jämfört med rådande situation.
Vi kan konstatera att kostnaderna för byggnation och drift av NKS fortsätter att öka
samtidigt som färdigställandet av sjukhuset skjuts framåt i tiden. Detta trots att OPSavtalet skulle vara en garant mot just ökade kostnader och förseningar.
Månadsrapporten för oktober bjuder tyvärr på fortsatt dystra siffror för intäkterna
från resenärsavgifterna inom kollektivtrafiken. Intäkterna prognostiseras nu understiga budget med 415 miljoner kronor. De förklaringar som ges till varför biljettintäkterna rasar kan bara vara en delförklaring. Att krånglet med SL:s biljettsystem har
en klar negativ effekt på biljettintäkterna är nu mer än uppenbart. Med en enhetstaxa
i enlighet med Socialdemokraternas förslag skulle systemet förenklas för resenärerna
och intäkterna öka.
Mot bakgrund av regionens snabba befolkningstillväxt är det mycket bekymmersamt
att majoriteten återigen ser ut att misslyckas med att upparbeta investeringsbudgeten
på trafiksidan. Det innebär att nödvändiga investeringar ständigt skjuts framåt i tiden
samtidigt som trängseln på bussar och fordon förvärras.

