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Månadsbokslut för september 2008 samt prognos för helåret 2008
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att uppdra till produktionsutskottet att komma med förslag på hur sjukhusens och
SNS underskott ska hanteras vid ingången av en period med treåriga avtal
att uppdra till produktionsutskottet att snarast redovisa analyser över vårdköer
respektive det ökade antalet vårdtillfällen.
att i övrigt fastställa månadsbokslutet för augusti 2008 samt prognos för helåret
2008
I månadsbokslutet redovisar landstingskoncernen en något lägre prognos än
föregående månad. Med den turbulens som råder på finansmarknaden just nu
borde det vara rimligt att i månadsboksluten få en närmare analys av hur ökade
in- och utlåningsräntor påverkar landstingets totala ekonomi.
Samtliga verksamheter inom vården utom Karolinska sjukhuset uppvisar ett
förbättrat eller lika resultat i förhållande till föregående månadsbokslut.
Karolinska Sjukhuset kommer med all sannolikhet inte att kunna hämta upp sitt
underskott. Det är mycket angeläget att landstingsstyrelsen snarast tar ställning
till hur detta underskott ska hanteras. Detta är desto mer angeläget då redan nu
aviseras beslut om att avsätta 220 mkr i 2008 års bokslut för
omstruktureringsåtgärder inom andra av landstingets verksamheter. Vi delar inte
majoritetens syn på hur detta ska göras utan anser att det är bättre att nu ge tillägg
till de verksamheter som inte kommer att kunna täcka sina kostnader. Vi delar
inte heller majoritetens syn på den framtida utvecklingen av Folktandvården eller
Salem, Nykvarn, Södertälje.
I sjukvården är kostnadsutvecklingen fortsatt hög trots att köerna till viss vård
ökar och vårdgarantier inte kan hållas. I augusti sprängdes 50 000 vallen för
väntande till mottagning och så många som 20000 har väntat mer än 90 dagar till
mottagning. Det är helt under all kritik och borde vara mest prioriterat att komma
till rätta med. I stället berömmer sig majoriteten för ett ökat antal
mottagningstillfällen. Det tycks ha uppkommit en alarmerande situation där
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antalet besök ökar mycket samtidigt som kösituationen förvärras. Detta kräver
otvivelaktigt en genomgripande analys av vilka bristerna är i systemet. Införandet
av Vårdval Stockholm har genererat högre tillgänglighet i vissa fall men skapat
köer i andra fall. En obalans som snabbt måste analyseras noggrant och åtgärdas.
Inför införandet av 3-åriga avtal med sjukhusen måste kösituationen komma fram
i ljuset och det måste finnas en handlingsplan för hur gamla underskott hanteras.
Karolinska universitetssjukhuset och SNS bör få ett ingångsläge där dessa
underskott neutraliserats.
Inom SL genererar de ökade biljettintäkterna mer än vad som används. Därför bör
priserna för färdbiljetter och månadskort sänkas.
Waxholmsbolagets ökande underskott som hänförs till ökade bränslekostnader
bör generera ett intensifierat arbete mot utbyte av bränslen och anpassningar i
fordonsflottan till miljövänliga bränslen. Underskottet i Waxholmsbolaget bör
inte mötas med ökade biljettpriser utan med koncernbidrag för modernisering.

