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Landstingsstyrelsen

Månadsbokslut för september 2008 samt prognos för helåret 2008

Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd

ÄRENDET
Landstingsdirektören har inkommit med månadsbokslut för september 2008 samt
prognos för helåret 2008.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta
att godkänna månadsbokslut för september 2008 samt prognos för helåret 2008.
att i årsbokslut för Stockholm läns landsting år 2008 reservera 200 000 000 kronor
för omstruktureringsåtgärder avseende Stockholms läns sjukvårdsområde, Folktandvården i Stockholms län AB samt Sjukvården Salem, Nykvarn, Södertälje som påbörjats år 2008 och som kommer att avslutas år 2009.

Stockholms läns landsting redovisar en prognos om 454 mkr, vilket är i linje med
budget.
Inom hälso- och sjukvården får allt fler stockholmare vård i tid. En ökning av antalet
läkarbesök och vårdtillfällen jämfört med föregående år förklaras med ett utökat utbud och en förbättrad tillgänglighet, men också med att befolkningen ökar i Stockholms län.
Alliansens satsningar på en förbättrad tillgänglighet och kvalitet inom hälso- och
sjukvården har också resulterat i att en större andel av befolkningen än tidigare år har
stort förtroende för vården.
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Även inom kollektivtrafiken har de stora satsningar som alliansen genomfört lett till
märkbara förbättringarna för resenärerna. Tillförlitligheten och punktligheten har
ökat, vilket resulterat i fler antal resenärer och därmed högre biljettintäkter. Satsningarna inom kollektivtrafiken har också ökat andel nöjda resenärer.
Trots en avmattning i konjunkturen och en internationell finanskris redovisar landstinget en prognos för 2008 i linje med budget. Viktigt är dock att hälso- och sjukvårdens kostnadsutveckling hålls under kontroll och att de enheter som prognostiserar
underskott genomför nödvändiga åtgärder för att komma till rätta med dessa. Produktionsutskottet har särkilt begärt att ledningen för Karolinska ska komma till varje
möte med produktionsutskottet för att redovisa hur ekonomin utvecklas samt hur det
åtgärdsprogram som vidtagits för att komma till rätta med det prognostiserade underskottet faller ut.
Mot bakgrund av att Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO), Folktandvården i
Stockholms län AB samt Sjukvården Salem, Nykvarn och Södertälje (SNS) har genomgått under 2008, och kommer att genomgå under 2009, omstrukturerings- och
effektiviseringsarbeten föreslår Landstingsstyrelsen att en omstruktureringsreserv
med inriktning på SLSO:s, Folktandvården i Stockholms län AB:s samt SNS:s omställningsarbete avsätts i 2008 års årsbokslut till ett belopp uppgående till
200 000 000 kronor.

Catharina Elmsäter-Svärd

Per-Inge Buskas
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 21 oktober 2008 överlämnat månadsbokslut för september 2008 samt prognos för helåret 2008 (bilaga).
Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 5 november 2008.

