SOCIALDEMOKRATERNA
VÄNSTERPARTIET

FÖRSLAG TILL BESLUT
1 (1)
2008-05-20

LS 0804-0406

Landstingsstyrelsen, ärende 11

Månadsbokslut för mars 2008 samt prognos för helåret 2008
Socialdemokraterna och vänsterpartiet föreslår landstingsstyrelsen besluta
att hos Hälso- och sjukvårdsnämnden omgående begära en närmare analys av den
kraftiga besöksutvecklingen
att analysen skall finnas landstingsstyrelsen tillhanda i så god tid att styrelsen senast
vid sitt sammanträde i juni har möjlighet att besluta om eventuella åtgärder
att produktionsutskottets begärda rapport om Karolinska universitetssjukhusets ekonomiska situation skall finnas utskottet tillhanda före den 1 juni samt översändas till
landstingsstyrelsen för vidare beredning
att uppdra till strategiska utskottet att snarast initiera en analys av erforderliga ekonomiska åtgärder för åren 2009-2011 med anledning av de nya prognoserna om försämrade skatteintäkter
att i övrigt fastställa månadsbokslut för mars 2008 samt prognos för helåret 2008.
Inom hälso- och sjukvården ökar både antalet läkarbesök och vårdtillfällen kraftigt
jämfört med föregående år. Då endast två månader av året förflutit går det inte att dra
säkra slutsatser om förändringarna är tillfälliga eller av mer varaktig karaktär. Om
ökningen fortsätter att ligga i den nu indikerade storleksordningen sett på hela året
riskerar det att medföra betydande merkostnader.
Landstingsstyrelsen har enligt kommunallagen ett särskilt uppsiktsansvar för den
ekonomiska utvecklingen. Av detta följer att styrelsen omgående måste agera för att
skapa sig ett underlag avseende den nu indikerade kraftiga besöksutvecklingen i
sjukvården. En sådan analys bör därför begäras från Hälso- och sjukvårdsnämnden
och finnas som beslutsunderlag inför styrelsens sammanträde i juni. Likaså bör den
rapport om Karolinska universitetssjukhusets ekonomiska situation som produktionsutskottet begärt, inkomma i god tid före halvårsskiftet och kunna utgöra underlag för eventuella beslut av landstingsstyrelsen vid sitt sammanträde i juni.
Sedan månadsbokslutet upprättades har Sveriges Kommuner och Landsting inkommit med nya skatteintäktsprognoser för de närmaste tre åren. Prognoserna visar en
kraftigt försämrad intäktsutveckling. Strategiska utskottet bör därför ges i uppdrag att
analysera de långsiktiga ekonomiska förutsättningarna och sedan återkomma till
landstingsstyrelsen med förslag på åtgärder för att förbättra den ekonomiska situationen.

