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Landstingsstyrelsen, ärende 27

Ägartillskott till Karolinska Universitetssjukhuset och justerade resultatkrav
Karolinska Universitetssjukhuset, AB Storstockholms Lokaltrafik och Koncernfinansiering
Socialdemokraterna föreslår landstingsstyrelsen i första hand besluta
att återremittera ärendet i syfte att förse ärendet med ett mer kvalificerat beslutsunderlag i form av en analys av Karolinska universitetssjukhusets ekonomiska situation
samt konsekvensbeskrivningar av olika handlingsalternativ med anledning av denna
i andra hand föreslå landstingsfullmäktige besluta
att bevilja Karolinska universitetssjukhuset ägartillskott om 320 000 000 kronor år
2007
att för 2007 fastställa en budget i balans för Karolinska universitetssjukhuset
att justera resultatkravet för Koncernfinansiering i konsekvens med beviljat ägartillskott till Karolinska universitetssjukhuset
att uppdra till Karolinska universitetssjukhuset att, i samråd med i första hand Landstingsstyrelsen/Produktionsutskottet och i andra hand Hälso- och sjukvårdsnämnden,
till den 1 april vidta åtgärder för effektivisering med effekt under 2007 samt utreda
och redovisa möjligheterna till fortsatt effektivisering och kostnadsreduktion inför
2008 motsvarande 100 miljoner kronor på årsbasis.

Det är ytterst otillfredsställande att den ekonomiska situationen vid Karolinska universitetssjukhuset inte är närmare beskriven i ärendet. I ärendet konstateras enbart att
avtal inte slutits parterna emellan inom beslutad ram, ingen övrig beskrivning återfinns i ärendet om det ekonomiska läget vid universitetssjukhuset eller någon kvalificerad beskrivning och värdering av orsakerna till att budgetramarna inte kunna hållas. Dessutom saknas konsekvensbeskrivningar för verksamheten utifrån olika alternativa handlingsvägar. Det bästa för att bemästra den ekonomiskt bekymmersamma
situationen vid universitetssjukhuset vore att återremittera ärendet i syfte att snarast
återkomma till landstingsstyrelsen med en mer kvalificerad analys.
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Under alla förhållanden kan konstateras att den politiska majoriteten har misslyckats
med den ekonomiska styrningen vid Karolinska universitetssjukhuset. Resultatet är
en ytterligare accelererande kostnadsutveckling vid universitetssjukhuset. Sjukvården måste styras av en ansvarig politisk ledning, annars utnyttjas inte tillgängliga
resurser på ett effektivt sätt. Avsaknaden av detta är en grundläggande orsak till de
nu växande ekonomiska problemen vid universitetssjukhuset. Det är inte hållbart, att
som nuvarande politiska majoritet ensidigt fokusera på privatiseringar av sjukvårdsverksamhet. Styrningen av den landstingsdrivna verksamheten får inte försummas.
Socialdemokraternas budgetförslag för 2007 anvisade ett helhetsgrepp för hela sjukvårdssystemet i Stockholms län där närsjukvården spelar en betydligt större avlastande roll. Därtill innebar förslaget en helt annan vikt vid ägarstyrning och ett
koncernperspektiv på hela landstingets verksamhet samt de organisatoriska förutsättningarna för alla dessa element. Förutsättningar som den politiska majoriteten
genom aktiva beslut omintetgjort.
Det socialdemokratiska budgetförslaget medförde också en 300 miljoner kronor högre ram för beställaren, vilket avsevärt förbättrat avtalsförhandlingarna på ett sätt som
kunnat undvika den kraftiga försening som nu föreligger i att få till stånd vårdavtal
med akutsjukhusen.
Verksamheten vid Karolinska universitetssjukhuset måste nu styras upp. En ny styrelse för sjukhuset bör omedelbart utses. Budgeten måste bringas i balans – det är
demoraliserande och kontraproduktivt att inte upprätta en balanserad budget som
styrmedel för att bringa ordning och reda i ekonomin på sjukhuset. Resultatkravet på
universitetssjukhuset skall vara en budget i balans. Av det skälet förefaller – utifrån
det begränsade underlag som ärendet tillhandahåller – ett nominellt större ägartillskott behöva beviljas än vad landstingsrådsberedningen föreslår.
Effektiviseringsarbetet vid universitetssjukhuset bör tills vidare ha ambitionen att
redan 2007 ge större ekonomiska resultat än vad landstingsrådsberedningens förslag
innebär. Åtminstone fram till dess att landstingsstyrelsen erhållit ett fullvärdigt beslutsunderlag bör det reala ägartillskottet till sjukhuset begränsas med 50 miljoner
kronor jämfört med landstingsrådsberedningens förslag.

