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Landstingsstyrelsens förslag till beslut
___________________________________________________________________________

Årsredovisning 2002 för Stockholms läns landsting och dess
bolag
Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz

Ärendet
Koncernledningen har inkommit med årsredovisning för Stockholms läns
landsting med bolag för 2002 för landstingsfullmäktiges behandling av
landstingets samlade årsredovisning och beslut om disposition av årets
resultat.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att fastställa den framlagda årsredovisningen för landstingskoncernen för år
2002
att disponera resultatenheternas resultat enligt vad som föreslås i bilagan
att bevilja Waxholms Ångfartygs AB ett långfristigt lån fr o m januari 2003
på 27 910 000 kronor avseende 2002 års investeringar
att fastställa villkorat aktieägartillskott till AB Storstockholms Lokaltrafik
för 2002 års verksamhet till 3 595 700 000 kronor
att uppdra åt landstingets ombud vid AB Storstockholms Lokaltrafiks
bolagsstämma, under förutsättning av revisorernas tillstyrkande, att rösta för
att de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna
fastställs med det tillskott som beslutas av landstingsfullmäktige
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att styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för
2002 års
verksamhet
att fastställa villkorat aktieägartillskott till Land stingshuset i Stockholm AB
för 2002 års verksamhet till 262 940 000 kronor
att uppdra åt landstingets ombud vid Landstingshuset i Stockholm AB:s
bolagsstämma, under förutsättning av revisorernas tillstyrkande, att rösta
för
att de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna
fastställs med det tillskott som beslutas av landstingsfullmäktige
att styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för
2002 års verksamhet.

Årsredovisningen för 2002 visar att landstingets tidigare politiska majoritet
förde en helt ansvarslös ekonomisk politik. Alla ekonomiska problem har
medvetet skjutits på framtiden under mandatperioden 1999-2002. Sammantaget uppgår underskottet åren 1999-2002 till cirka 9 570 miljarder kronor.
Underskottet 2002 uppgår till 4 076 miljoner kronor. Kommunallagens krav
om "god ekonomisk hushållning" har inte beaktats.
Om pensionsförpliktelser inräknas, har landstingskoncernen efter årets stora
underskott ett negativt eget kapital på 15,3 miljarder kronor. Landstingets
soliditet minskade med 13 procentenheter jämfört med år 2001 och uppvisar
nu bottennoteringen 4 procent.
En orsak till det anmärkningsvärt stora underskottet är den förra majoritetens
medvetna underfinansiering av landstinget. Den 40-öriga skattesänk ning
som genomfördes vid ingången till år 1999 har urholkat landstingets intäkter
med cirka 1,3 miljarder kronor under år 2002. Landstingets stora underskott
för åren 1999, 2000, 2001 och 2002 visar att skattesänkningen var allt annat
än sakligt motiverad. Det hade däremot varit sakligt motiverat med en
skattehöjning för år 2002 på cirka 1 krona, vilket – kombinerat med andra
åtgärder – hade gjort det möjligt med ett resultat 2002 där intäkter och
utgifter varit i balans.
De ekonomiska förväntningarna av konkurrensutsättningseffekter och
intäktsprojekt om 800 miljoner kronor, har överdrivits på ett direkt
oansvarigt sätt av den förra politiska majoriteten. Årsredovisningen visar att
inga av dessa budgeterade förväntningar uppstått i verkligheten.
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Den ekonomiska situationen har till del haft sin grund i bristen på styrning
och ledning. Den tidigare majoriteten uppvisar grava brister i förmågan att
styra landstingskoncernen på ett sådant sätt att inte grundläggande krav på
ekonomisk hushållning kan sägas vara uppfyllda. Såväl ägarstyrning som
beställarstyrning har varit för svagt utvecklade. Kostnaderna har tillåtits
stiga, trots att det ekonomiska utrymmet saknats. Orsakerna bakom utvecklingen är främst ökade personalkostnader, både i form av ökade löner och
volymtillväxt, men också en oroande utveckling av läkemedelskostnaderna.
Det är också osäkert vilka resultat de nya resurser som tillförts, givit i
verksamheterna.
Riksdagen har beslutat att kommuner och landsting skall ha en budget i
balans. Innebörden i detta är, för det första, att landstingen skall upprätta sin
budget så att intäkterna överstiger kostnaderna. För det andra; om ett
negativt resultat uppstår skall det redovisade egna kapitalet i balansräkningen återställas senast under det andra året efter det år då det negativa resultatet uppkom.
Det faktum att det lagstadgade balanskravet under flera år inte efterlevts av
landstingets tidigare majoritet försätter den nya majoriteten i en omöjlig
situation. Utgångsläget med det stora negativa resultaten åren 1999-2002,
gör att balanskravet inte heller de närmaste åren kan garanteras uppfyllas.
Landstingsstyrelsens majoritet avser göra en formell framställan till
regeringen i denna sak. Landstingsstyrelsen skall dock redan till hösten 2003
redovisa på vilket sätt årsbalans kan uppnås och hur de negativa resultaten
kan återställas samt vilka konsekvenser detta medför.
Sedan landstinget fått en ny politisk majoritet från november 2002, har flera
åtgärder vidtagits för att förbättra den svåra ekonomiska situationen – även
om mycket återstår. Intäktssidan för år 2003 har förstärkts genom en kraftig
höjning av landstingsskatten. De första stegen till förändrade styrsystem har
tagits och det gäller framför allt att skapa större grad av samarbete och
arbetsfördelning mellan sjukvårdens olika nivåer. Den administrativa
kompetensen i budgetarbetet har förstärkts och en realistisk budget för 2003
har upprättats. Under kommande år skall den antagna budgeten hållas och
tendenser till avvikelser härvidlag stävjas genom omedelbara åtgärder.
En ny politisk organisation införts i syfte att förstärka helhetssyn och
kontroll av den ekonomiska utvecklingen i landstingskoncernen. Ett samlat
beställaransvar har skapats för hälso- och sjukvården samt en ägarstyrning
som omfattar såväl hälso- och sjukvården som trafikbolagen. Detta tillsammans med en starkare ställning för land stingsstyrelsen och koncernledningen utgör en viktig pusselbit för att kunna försäkra medborgarna om
att deras skattepengar nyttjas på effektivast möjliga sätt.
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Behandling i landstingsstyrelsen
Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 5 mars 2003.
Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 18 mars 2003.

M-, fp- och kd-ledamöterna antecknade följande särskilda uttalande:
”I årsbokslutet för 2002 framgår att Stockholms läns landsting de facto
redovisar ett överskott i den egna verksamheten på drygt 500 miljoner
kronor. Det innebär att landstinget nu för tredje året i rad kan uppvisa ett
positivt resultat i den egna verksamheten.
Det sammantagna negativa resultat som redovisas för landstinget kan helt
och hållet härledas till skatteutjämningssystemets effekter. Under förra året
uppgick kostnaden för utjämningsskatten till cirka 4.400 miljoner kronor för
Stockholms läns landsting. Därtill påverkades resultatet negativt av att den
socialdemokratiska majoriteten bokfört hela kostnaden, 182 mkr, för sin
beslutade omorganisation till resultatet för 2002. Trots att denna genomförs
först under 2003.
Totalt under mandatperioden 1998-2002 betalade Stockholms läns landsting
cirka 12,5 miljarder kronor i utjämningsskatt. Utjämningsskattens negativa
utveckling håller i sig även under åren som kommer. Landstingsdirektören
skriver i årsredovisningen att landstingets kostnader för skatteutjämningen
2003 beräknas överstiga 5 miljarder kronor. Det är en enorm summa.
Utjämningsskatten kommer därmed att medföra att landstinget får ett
sammantaget negativt resultat även under åren vi har framför oss.
Den nytillträdda landstingsmajoriteten med s, v och mp, kan inte längre
blunda för detta problem. Tvärtom har vi kunnat se hur alla tre partierna
närmat sig de borgerliga partierna i sin kritik mot systemet. Den uppvaktning som ägde rum hos regeringen i frågan är ett exempel. Det krävs
emellertid mer än så för att komma tillrätta med de konsekvenser som
utjämningsskatten får för Stockholms läns landsting.
Från krislandsting till föregångare
Innan valet 1998 stod 22.000 människor i Stockholms län i vårdköer. Inom
ramarna för den socialdemokratiska majoritetens ’utvecklingsplan’ hade en
omfattande omorganisation genomförts i landstinget. Som ett resultat av
denna politik avskedades 6.000 vårdanställda, förlossningsklinikerna vid
sjukhusen Nacka och Löwenströmska avvecklades och barnakuten på
Danderyds sjuk hus tvingades slå igen. Målsättningen var att spara 3 miljarder kronor. Detta mål uppnåddes inte. Besparingar blev i stället skenande
kostnader och oron bredde ut sig bland personalen.
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Det kan inte uteslutas att de rekryteringsbekymmer som sjukvården har i dag
till viss del har sina rötter i utvecklingsplanen. Många av de anställda som
drabbades av omstruktureringarna valde att lämna landstinget och vissa av
dessa till och med yrket. Utvecklingsplanen ledde till en stor förtroendeklyfta mellan personalen och den politiska ledningen. Det ökade förtroende
som byggdes upp under den borgerliga ledningen 1998-2002 riskerar nu att
raseras.
I valet 1998 fick en borgerlig majoritet väljarnas förtroende att leda landstinget. Ett stort arbete har behövt läggas ned på att lindra de negativa
effekterna av utvecklingsplanen genom att korta vårdköer, stärka primärvården, stabilisera psykiatrin m.m. Nu fyra år senare kan Stockholms läns
landsting blicka tillbaka på en mandatperiod av omfattande utvecklings- och
förnye lsearbete inom länets sjukvård. Därtill har viktiga satsningar gjorts
inom kollektivtrafiken.
Fokus på patienten
Den kanske viktigaste reformen som genomförts inom sjukvården är vårdgarantin, som garanterar alla patienter rätt till operation eller behand ling
senast inom tre månader. Som ett resultat av vårdgarantin och ett utökat
samarbete med fristående vårdgivare kan Stockholms läns landsting i dag
uppvisa de kortaste vårdköerna i hela landet. Härmed har mycket onödigt
mänskligt lidande kunnat sparas. Bara under 2002 hjälpte vårdgarantin cirka
4.000 patienter att få vård i tid. Vårdgarantin utvecklades under det gångna
året och omfattar i dag även ätstörningsvård och vård vid neuropsykiatriska
störningar (ex ADHD, DAMP) för barn och vuxna.
Ett annat sätt att stärka patientens ställning har varit att skapa en ökad
valfrihet inom sjukvården. Landstinget har därför arbetat för att ge fler
vårdgivare möjlighet att bedriva vård. Personalen har på flera håll erbjudits
att driva sin verksamhet i egen regi och även vårdföretag har givits möjlighet
att driva verksamheter. Fler alternativ och en frihet för patienterna att själva
välja var de vill ha sin vård har varit en viktig del i arbetet med att skapa en
bättre sjukvård för alla. I dag kan patienterna själva vä lja mellan privata
vårdgivare som landstinget har avtal med eller landstingets sjukhus. Det går
också att välja vård i annat landsting.
Genom satsningen på Internetportalen Vårdguiden, med tillhörande telefontjänst, har sjukvårdens tillgänglighet förbättrats avsevärt. Detta har gett
den enskilde patienten helt nya möjligheter till information och kontakt med
sjukvården.
I arbetet med policydokumentet Patienten har Rätt – att stärka patientens
ställning liksom med Värdegrunden, en vårdetisk plattform, har ett gediget
arbete genomförts. Arbetet har berört viktiga frågor som att bemötandet ska
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kännetecknas av värdighet och respekt för den enskildes integritet och
önskemål. Patienterna skall vara delaktiga i besluten om sin egen vård och
veta vem som är närmast ansvarig för vården av dem. Det ska även finnas
möjligheter att få diskutera symptom, oro och ångest med vårdpersonal. Den
vårdetiska plattformen har ökat förutsättningarna för att vården ska genomsyras av ett etiskt tänkande.
Arbetet med Värdegrunden är inte avslutat i och med publiceringen av dessa
skrifter. Det fortgår i dialog ute på arbetsplatser liksom inom beställarverksamhet och bland politiskt förtroendevalda. Uppföljning kommer att ske
bl.a. genom forskningsprojekt i samarbete med Karolinska Institutet och
Handelshögskolan.
En gryende mångfald
Tidigare var de vårdanställda i stort sett bara hänvisade till en arbetsgivare,
landstinget. Genom mångfaldsarbetet har de fått ett stort antal arbetsgivare
att välja mellan. Vårdanställda inom landstinget har även haft möjligheten
att med hjälp av Mångfaldskansliet överta och bedriva den verksamhet de
tidigare var anställda i. Härmed har möjligheterna för anställda inom vården
vuxit, såväl i fråga om att välja arbetsgivare som att förverkliga sina
drömmar som fristående vårdgivare. I dag bedrivs drygt 26 procent av den
samlade hälso- och sjukvården av privata vårdgivare. Inom primärvården är
det 48 procent som bedrivs av annan vårdgivare än landstinget.
När vi nu skriver 2003 har landstinget avtal med över 500 fristående vårdföretag. Mest uppmärksammad är privatiseringen av S:t Görans sjukhus,
men den nya sjukvård som vuxit fram i länet består till stor del av tidigare
landstingspersonal som knoppat av och startat eget. Under mandatperioden
har 160 nya vårdföretag bildats på detta sätt.
Genom de bolagiseringar som genomförts har även många av de landstingsägda sjukhusen blivit mer självständiga. Såväl Danderyds sjukhus, Huddinge
sjukhus, Södersjukhuset som Norrtälje sjukhus har givits större möjlighet att
utveckla sin verksamhet genom den friare driftsformen.
Den ökande mångfalden inom sjukvården i Stockholms län har i sin tur lett
till att grunden lagts för en verklig arbetsmarknad för vårdens anställda. Som
ett resultat av detta kan vårdpersonal i högre utsträckning välja arbetsgivare
och därmed påverka sin arbetsmiljö och lönesättning.
Lönerna för sjuksköterskor har ökat markant. Det har varit en förutsättning
för att kunna bibehålla redan anställda och för att kunna rekrytera nya
sjuksköterskor. Tillsammans med löneförbättringar har förbättringar av
arbetsorganisationen gjort vårdarbetet mer attraktivt. Arbetet med ett ökat
decentraliserat ansvar inom primärvården och bolagisering av ett antal
akutsjukhus har lett till att möjligheten att arbeta med personalfrågor
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förbättrats. Som ett resultat av detta har antalet långa sjukfall minskat.
Stockholms läns landsting är i dag det landsting i Sverige som har lägst
sjukfrånvaro.
En utvecklad beställarroll
Stockholms läns landsting har varit på rätt väg med att utveckla beställarrollen för att tydliggöra rollfördelningen inom sjukvården. Genom ett
kvalificerat beställararbete och tydliga avtal med privata vårdgivare har
bland annat primärvården påtagligt förbättrat telefontillgängligheten och
läkarbemanningen. Det finns emellertid fortfarande problem inom detta
område som behöver åtgärdas.
Det finns åtskilliga bevis för att HSN-staben och sjukvårdsområdena under
den gångna mandatperioden utvecklat en omfattande beställarkompetens.
Landstinget har härmed kommit att stå modell för ett framgångsrikt
utvecklings- och förnyelsearbete. Runt om i Sverige, men även utomlands,
har man inspirerats och följt i våra fotspår. Inte sällan har detta skett i
landsting där socialdemokraterna styr. Västmanland är ett bra exempel på
detta, likaså Östergötland.
Beställarverksamheten har särskilt inriktats på att tillgodose medborgarnas
nuvarande och framtida behov av hälso- och sjukvård. Detta i enlighet med
hälso- och sjukvårdslagen och av landstinget fattade beslut. Det har handlat
om att sätta vårdbehoven i centrum istället för produktionsvolymer. Detta
har varit ett värdefullt perspektivskifte inom sjukvården som möjliggjort en
ökad fokusering på den enskilde patientens och dennes möjligheter till en
god sjukvård utan köer.
En verklig satsning på vården
Under de senaste fyra åren har hälso- och sjukvården i länet fått ett
ekonomiskt tillskott på drygt 7 miljarder kronor. Kostnadsökningen inom
vården har uppgått till över 8 procent per år. Det har varit en i stora delar
nödvändig satsning för att betala tillbaka den enorma vårdskuld, med köer
och nedskärningar, som den förra socialdemokratiska majoriteten lämnade
efter sig. Den absolut största kostnadsökningen har de landstingsdrivna
sjukhusen stått för. Kostnadsökningarna kan endast i begränsad utsträckning
hänföras till ökad vårdvolym. En del av kostnadsökningen kan förklaras av
höjda löner men också av behovet att möta ett allt komplexare vårdbehov.
Att den utvecklade beställarmodellen varit värdefull i arbetet med att
utveckla sjukvården är tydligt. Hos de vårdgivare där beställarna har haft
tydliga vårdavtal och ett bra samarbete har kostnadsökningarna legat på en
lägre nivå än inom sjukvården i övrigt. Verkligheten talar här sitt tydliga
språk. Minskad kostnadsökningstakt uppnås genom långsiktigt förändringsarbete. Genom upphandlingar och privatiseringar har ibland kostnadssänkningar på 10-30 procent kunnat uppnås.

FÖRSLAG 2003:19

8
LS 0209-0403

I vårdavtalen mellan sjukvårdsområden och akutsjukhusen för åren 20002002 kom hälso- och sjukvårdsnämnden och produktionsstyrelsen gemensamt överens om ett långsiktigt program för vårdutveckling. Detta innebär
att det skapats goda förutsättningar för ett långsiktigt arbete med att möta
många av sjukvårdens framtida utmaningar.
En målmedveten vårdutveckling
Ett av områdena för vårdutveckling var akut omhändertagande. De satsningar som bland annat har gjorts inom primärvården under mandatperioden,
med fler husläkare och primärvårdsjourer, kommer på sikt att leda till att
kostnadsökningarna inom akutsjukvården kan bromsas.
Närsjukvården har genomgått en omfattande utveckling. Det finns i dag
välfungerande enheter på Nacka närsjukhus, Liljeholmen och Löwenströmska för att ta ett par exempel. Närakuterna som finns på allt fler håll i
landstinget har börjat avlasta sjukhusens akutmottagningar. Allra tydligast
har det märkts vid Nacka närakut där besöken på Södersjukhuset från
boende i Nacka och på Värmdö har minskat. Äldre multisjuka erbjuds i dag
bättre och mindre kostsamt omhändertagande t ex inom akutgeriatriken och
genom hembesök av äldreläkare/geriatriker.
Det är fortfarande en betydande del av patienterna på akutmottagningarna
som inte är i behov av de specialiserade resurser som finns där. Flera
åtgärder har satts in för att hjälpa patienterna till vård på rätt nivå. Ett bra
exempel är de insatser som Södra Stockholms sjukvårdsområde har vidtagit,
för att skapa ett lättillgängligt alternativ till akutmottagningen på Södersjukhuset. Att antalet akutmottagningsbesök nu minskat på Södersjukhuset visar
att denna insats gett ett gott resultat.
En kraftig ökning av antalet husläkarteam har skett under perioden. Ett husläkarteam består av en husläkare och en distriktsköterska. Antalet team har
ökat med 150 till totalt 950 i länet. Vi har inte nått målsättningen med en
husläkare på i genomsnitt 1.500 personer i hela länet. Genom särskilda
satsningar (s.k. Turboprojekt) har vi nått denna bemanning i vissa områden i
länet. Dessa projekt har inneburit särskilda satsningar på vården av äldre.
Dessutom har antalet husläkare ökat i Stockholms södra förorter och i norra
Botkyrka. Antalet utbildningstjänster för allmänläkare har ökat kraftigt
vilket på sikt innebär fler husläkare.
Förlossningsvården har byggts ut med hjälp av privata vårdgivare och
redovisar år 2002 en bättre situation än tidigare. Arbetssituationen inom
förlossningsvården har förbättrats, vilket bland annat de minskade hänvisningssiffrorna visar. Målsättningen att kvinnor inte ska behöva hänvisas
utom länet på grund av brist på förlossningsplatser har i stort sett kunnat
uppfyllas. Tillkomsten av ett fristående alternativ inom förlossningsvården
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har medfört att barnmorskor för första gången fått fler arbetsgivare att välja
på. Det positiva i detta bevisas inte minst av att tillgången på personal inom
förlossningsvården nu har ökat totalt i länet.
Det är särskilt glädjande att de utskrivningsklara patienterna drastiskt har
minskat på akutsjukhusen och inom geriatriken i länet. Detta beror på bättre
samverkan och på de avtal som träffats med primärkommunerna och
Stockholms stad/stadsdelsnämnderna. De flesta patienterna har nu också en
individuell vårdplan som förbättrar förutsättningarna för den fortsatta
vården. Nästan 90 procent av de utskrivningsklara äldre har i dag en
individuell vårdplan, vilket är bland de högsta talen i landet. Ett stort antal
äldreboenden har numera också en egen namngiven läkare.
Under den gångna mandatperioden ledde 1999 års psykiatriöversyn till ett
basåtagande som utgör grunden i vårdöverenskommelserna. Antalet
patienter inom den samlade psykiatriska verksamheten har ökat med 20
procent samtidigt som kostnaderna endast ökat med 6,5 procent. Stödet till
barn till psykiskt sjuka och samverkan mellan vuxen-, barn- och ungdomspsykiatrin har utvecklats. Inom barnpsykia trin har utvecklingen gått mot fler
öppenvårdsbesök och mobila team och slutenvården har minskat.
Barnpsykiatrin fick under förra året ett tillskott på 35 miljoner kronor.
Samverkan mellan landstinget och kommuner om barn med särskilda behov
har förbättrats. I BUS-dokumentet (barn och unga med särskilda behov) har
man gemensamt tagit fram riktlinjer för samverkan. Arbetet med att ta fram
en ny folkhälsorapport har påbörjats. Ett handlingsprogram för att minska
andelen överviktiga av befolkningen i länet har tagits fram. Fler kuratorer
har tillförts primärvården. En mottagning för hemlösa har startat, Hållpunkt
Maria, som erbjuder kostnadsfri sjukvård, tandvård och fotvård. Listan på
satsningar och förbättringar inom sjukvården skulle kunna göras lång.
Satsningar för bättre kollektivtrafik
Vid majoritetsskiftet 1998 brottades kollektivtrafiken i länet med stora
problem. Stockholmarnas förtroende för kollektivtrafiken hade fått sig en
allvarlig törn som ett resultat av kraftigt eftersatt underhåll och uppskjutna
investeringar. De senaste åren har kännetecknats av hårt och tufft arbete för
att få ordning på problemen, något som också gällt det gångna året.
Under den borgerliga majoriteten har moderniserings- och upprustningstakten i det närmaste fördubblats i förhållande till tidigare. Ett omfattande
investeringsprogram för modernisering och upprustning av stora delar av
infrastrukturen, främst i tunnelbanan och pendeltågstrafiken, har inletts.
Totalt har 11 miljarder kronor har satsats på att rusta upp och modernisera
trafiken, vilket kan jämföras med de knappt 6 miljarder kronor som den
socialdemokratiska majoriteten investerade under åren 1995-98.
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Under femårsperioden 1999-2004 kommer SL att investera 16 miljarder
kronor i kollektivtrafiken. Satsningarna omfattar allt från nya bussar,
tunnelbanevagnar och pendeltåg till upprustning av stationer. Investeringarna är en absolut nödvändighet för att höja kvaliteten i SL-trafiken.
SL-trafiken har också byggts ut med fler turer och nya linjer. Under de
gångna fyra åren har ny trafik inrättats för 300 miljoner kronor. Bland det
som uträttats kan nämnas: Tvärbanan Sickla Udde – Alvik, tätare trafik och
nattrafik i tunnelbanan under helgnätter, 15- minuters trafik på pendeltåget
från Kungsängen och Märsta samt förlängd pendeltågstrafik till Bro och
Bålsta.
I samband med landstingets budget för år 2000 tog den borgerliga
majoriteten initiativ till en resegaranti i SL-trafiken enligt modell från Oslo.
Syftet med denna är att stärka resenärernas ställning. Uppdraget till SL var
att införa Resegarantin redan från hösten 1999. I augusti 1999 infördes en
resegaranti i tunnelbanan. Resegarantin i tunnelbanan var ett första steg. Den
1 maj 2001 utvidgades garantin till att gälla all spårtrafik och sedan den 1
november 2001 gäller Resegarantin all SL-trafik. Detta har varit en viktig
del i arbetet med att öka kollektivtrafikens kundorientering.
Vi har nu lagt grunderna för en god utveckling för kollektivtrafiken i länet.
Den satsning och modernisering som genomförts inom detta område är den
enskilt största satsningen som någonsin ägt rum inom kollektivtrafikens
område. Vissa av våra satsningar har fått ett omedelbart avtryck. Andra tar
längre tid innan de får genomslag. Att bygga upp länsbornas förtroende för
SL-trafiken kräver ett långsiktigt och målmedvetet arbete.
Centralisering och återställare
Årsredovisningen för 2002 avslutar fyra år med borgerlig majoritet i
Stockholms läns landsting. Den gångna mandatperioden har präglats av ett
fantastiskt förändringsarbete med va lfrihet, mångfald och tillgänglighet som
ledstjärna. Arbetet är emellertid långt ifrån avslutat. Fortfarande återstår
mycket att göra i fråga om att fullfölja förnyelsen av sjukvården. Dels i fråga
om mångfalden och valfriheten, men även i fråga om att förnya vårdens
ersättningssystem och utveckla beställarrollen i syfte att förbättra kostnadsutvecklingen, för att ta ett par exempel. Även inom kollektivtrafiken måste
arbetet med en ökad kundorientering och investeringar fullföljas.
Nu styrs landstinget åter av en socialdemokratisk majoritet och resultatet har
inte låtit vänta på sig. Åter stundar en omfattande omorganisation i landstinget, vilken riskerar att slå sönder mycket av det som uppnåtts under de
senaste åren. I stället för fortsatt förnyelse genomförs nu en stor centralisering av landstinget inom ramarna för en ny strukturorganisation. Detta har
också inneburit att stora delar av det demokratiska inflytandet via beslutsprocessen har överlämnats till tjänstemännen.
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Därtill har den nytillträdda majoriteten satt stopp för fortsatt mångfaldsarbete inom sjukvården. Redan nu kan vi se att denna politik syftar till att
bryta upp samarbeten med fristående vårdgivare och överta sjukvården i
landstingsdrift. Detta är en oroväckande utveckling som äventyrar valfriheten för patienter och personal samt underminerar den väl fungerande
vårdgarantin.
Även när det gäller den framtida ekonomiska utvecklingen för Stockholms
läns landsting finns skäl att känna oro. Som nämnts inledningsvis ökar
landstingets kostnader för utjämningsskatten 2003 med 20 procent till drygt
5,3 miljarder kronor. Sedan 1998 har Stockholms läns landsting sett hur
kostnadsökningen för utjämningsskatten varit över 400 procent. Alla prognoser talar nu för att den skenande utvecklingen håller i sig även under åren
framöver.
I dag har Stockholms läns landsting en god ekonomi i den egna verksamheten. Det är emellertid övertydligt att dagens skatteutjämningssystem måste
reformeras för att landstinget ska klara framtiden. Annars är risken för
kraftiga skattehöjningar eller nedskärningar i sjukvården överhängande,
vilket också påpekats av den tidigare borgerliga majoriteten. Inte ens den
skattehöjning som den socialdemokratiska majoriteten genomfört täcker
kostnaderna för dagens utjämningsskatt. Därutöver väntar stora kostnadsökningar i sjukvården och kollektivtrafiken. Allt detta borgar för en mycket
svår ekonomisk utveckling under åren framöver.”
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Ärendet och dess beredning
Koncernledningen har i tjänsteutlåtande den 24 februari 2003 (bilaga)
föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att
fastställa den framlagda årsredovisningen för landstingskoncernen för år
2002.
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Bilaga
Koncernledningen
Härmed överlämnas årsredovisning för Stockholms läns landsting med bolag
för landstingsfullmäktiges behandling av landstingets samlade årsredovisning och beslut om disposition av årets resultat.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsstyrelsen beslutar föreslå landstingsfullmäktige besluta

att

fastställa den framlagda årsredovisningen för landstingskoncernen för
år 2002, som framgår av bilaga 1,

att

resultatenheternas resultat disponeras i enlighet med bilaga 2,

att

bevilja Waxholms Ångfartygs AB ett långfristigt lån fr.o.m. januari
2003 på kronor 27 910 000 avseende investeringar år 2002,

att

fastställa villkorat aktieägartillskott till AB Storstockholms Lokaltrafik
för 2002 års verksamhet till kronor 3 595 700 000

att

uppdra åt landstingets ombud vid AB Storstockholms Lokaltrafiks
bolagsstämma under förutsättning av revisorernas tillstyrkande att rösta
för

att

att

de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna
fastställs med det tillskott som beslutas av landstingsfullmäktige

att

styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihe t för
2002 års verksamhet

fastställa villkorat aktieägartillskott till Landstingshuset i Stockholm
AB för 2002 års verksamhet till kronor 262 940 000
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att

uppdra åt landstingets ombud vid Landstingshuset i Stockholm AB:s
bolagsstämma under förutsättning av revisorernas tillstyrkande att
rösta för
att de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna
fastställs med det tillskott som beslutas av landstingsfullmäktige
att

styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för
2002 års verksamhet.

KONCERNLEDNINGENS FÖRSLAG
Behov av långfristigt lån avseende investeringar år 2002 Föreligger inte
enligt AB Storstockholms Lokaltrafik. Finansieringsbehovet har täckts
genom statsbidrag, extern finansiering och tidigare avsättningar.
Anledningen till att produktionsområdenas eget kapital föreslås nollställas är
införandet av självstyrande enheter fr o m årsskiftet 2002/2003. De självstyrande enheterna ska ha en egen avskild ekonomi och en egen resultat- och
balansräkning.
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FÖRSLAG TILL RESULTATDISPOSITIONER ÅR 2002 FÖR I
LANDSTINGSKONCERNEN INGÅENDE RESULTATENHETER

Tkr

Lokalt kapital Årets resultat

Förändring
av centralt
1)
kapital

Lokalt kapital

Förtroendemannaorganisation
Koncernledningsfunktioner
Landstingsstyrelsen

117 649

-204 908

-204 908

117 649

29

-694 267

-694 267

29

Trafik
Färdtjänstnämnden

57 285

-12 017

-12 017

57 285

Övrig verksamhet
Tandvårdsnämnden
Kulturnämnden
Regionplane- och trafiknämnden
Landstinghsrevisorerna
Patientnämnden

13 404
400
2 732
1 575
458

314
1 444
3 786
33
15

314
1 444
3 786
33
15

13 404
400
2 732
1 575
458

193 532

-905 600

-905 600

193 532

12 779
-101 871
-9 720

-38 834
-89 577
-17 684

-26 055
-191 448
-27 404

0
0
0

-33 515

-32 000

0

-65 515

Hälso- och sjukvård
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Summa
Förtroendemannaorganisation
Producentorganisation
Hälso- och sjukvård
Produktionsstyrelsen
Norra länets produktionsområde
Stockholms produktionsområde
Södra länets produktionsområde
Produktionsstyrelsen övrigt
Fastighetsverksamhet
2)
Landstingsfastigheter i Stockholm
Övrig verksamhet
Skadekontot

54 680

337

17

55 000

Summa Producentorganisation

-77 647

-177 758

-244 890

-10 515

Summa Totalt

115 885

-1 083 358

-1 150 490

183 017

1) + = avsättning till centralt landstingskapital
- = täckning ur centralt landstingskapital
2) Del av Landstingsfastigheter Stockholms resultat motsvarande det fastställda avkastningskravet
på 548 200 tkr betalas in och resterande 21 607 tkr balanseras i ny räkning.
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Förändring av egetkapital för bolag ingående i koncernen Landstingshuset i Stockholm ( tkr )
Eget kapital
2002-01-01

Leasingaktiebolaget Garnis

Årets

Koncern-

Aktieägat-

bidrag

tillskott

Eget kapital

resultat

2002-12-31
erhållna (+)

erhållna (+)

lämnade (-)

lämnade (-)

609

0

0

0

609

AB Stockholms Läns Landstings Internfinans

44 936

5 491

-5 525

0

44 902

Waxholms Ångfartygs AB

16 586

-121 187

114 661

0

10 060

StockholmCare AB

9 753

3 170

-2 499

0

10 424

Västra Service Gruppen AB

6 329

-340

15

0

6 004

Ambulanssjukvården i Storstockholm AB

6 593

-7 711

0

7 508

6 390

MediCarrier AB

8 646

-4 410

4 410

0

8 646

160 610

-10 907

0

0

149 703

30 706

3 082

-3 000

3 000

33 788

Huddinge Universitetssjukhus AB

426 748

-105 291

0

0

321 457

Södersjukhuset AB

220 100

-44 592

0

30 000

205 508

Norrtälje Sjukhus AB

40 100

-2 765

0

0

37 335

Folktandvården Stockholms län AB

67 531

-19 053

0

35 165

83 643

Landstingshuset i Stockholm AB

91 317

-252 433

-89 662

262 940

12 162

Locum AB

54 669

11 860

-11 900

Danderyds Sjukhus AB
S:t Eriks Ögonsjukhus AB

54 629
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