Landstingsrådsberedningen

SKRIVELSE
2009-08-05
Reviderad 2009-08-12

1 (4)
LS 0904-0386

Landstingsstyrelsen

Delårsbokslut 2009

Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd

ÄRENDET
Landstingsdirektören har överlämnat delårsbokslut för januari - juni 2009 för fastställande.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta
att avslå hemställan om utökad driftsbudget för Nya Karolinska Solna-förvaltningen
med 29 000 000 kronor för 2009, istället prövas resultatet i samband med landstingsfullmäktiges behandling av årsbokslutet.

att uppdraget i budget 2009 att upphandla verksamheten vid Danderydsgeriatriken
inte genomförs
att uppdraget i budget 2009 att tillsätta en styrgrupp för Östra Karolinska inte
genomförs
att uppdraget till Locum AB att återkomma till fullmäktige med förslag rörande användningen av den del av sjukhusområdet i Solna som ligger utanför detaljplaneområdet för det nya universitetssjukhuset (LS 0710-1039) förtydligas enligt följande:
Locum AB i samråd med berörda landstingsorgan ansvarar för att utarbeta ett
samlat förslag gällande användningen av den del av sjukhusområdet i Solna
som ligger utanför detaljplaneområdet för det nya universitetssjukhuset inför
behandling i landstingsstyrelsen och beslut i landstingsfullmäktige
att fastställa delårsbokslut för januari – juni 2009.

Bilaga
Delårsbokslut för januari - juni 2009
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Invånarna i Stockholms läns landsting erbjuds en god och tillgänglig hälso- och sjukvård. Tack vare Vårdval Stockholm har tillgängligheten blivit bättre och det har blivit enklare att få träffa en läkare. Vårdval Stockholm har förbättrat vården för de med
störst behov. Läkarbesöken har ökat mest i de områden som har de lägsta inkomsterna. Samtidigt har invånare med lägst inkomster nu större förtroende för vården. I
olika mätningar visar invånarna sin uppskattning för alliansens hälso- och sjukvårdspolitik. 9 av 10 patienter är nöjda eller mycket nöjda med den vård de får på sin vårdcentral.
Även inom kollektivtrafiken är förbättringarna märkbara för resenärerna. Alliansens
rekordsatsningar inom kollektivtrafiken har ökat tillförlitligheten och punktligheten,
vilket har resulterat i fler och nöjdare resenärer. 3 av 4 resenärer är nöjda med SL.
Landstingskoncernen redovisar en prognos om 430 miljoner kronor, vilket är 390
miljoner kronor lägre än budgeterat. Orsaken till detta är lägre skatteintäkter. Landstingets senaste skatteintäktsprognoser bekräftar tydligt den internationella ekonomiska kris som världsekonomin befinner sig i. Prognoserna för innevarande år är fortfarande osäkra och ytterligare förändringar vad gäller skatteintäkterna kan inte uteslutas.
Mot bakgrund av detta vill landstingsstyrelsen särskilt påpeka vikten av att verksamheterna håller fastslagen budget. Verksamheterna ska omedelbart vidta åtgärder om
prognosen visar att budget riskerar att överskridas. Fortsatt kostnadskontroll och effektiviseringar är viktiga områden att fokusera på.
Med hänvisning till den osäkerhet som fortsatt råder avseende återförande av nedskrivning av fastigheter avslås Nya Karolinska Solna-förvaltningens hemställan om
utökat bidrag, istället prövas resultatet i samband med landstingsfullmäktiges behandling av årsbokslutet.
Danderydsgeriatriken bedriver, förutom basgeriatrisk vård även andra vårdverksamheter som skulle komplicera en konkurrensutsättning av verksamheten. Mot denna
bakgrund genomförs ingen upphandling av verksamheten vid Danderydsgeriatriken
under 2009.
Uppdraget som gavs i landstingets budget för 2009 om att tillsätta en arbetsgrupp för
Östra Karolinska ska inte genomföras då Locum AB i beslut LS 0710-1039 redan
givits detta uppdrag. Uppdraget förtydligas innebärande att Locum AB i samråd med
berörda landstingsorgan ansvarar för att utarbeta ett samlat förslag gällande användningen av den del av sjukhusområdet i Solna som ligger utanför detaljplaneområdet
för det nya universitetssjukhuset inför behandling i landstingsstyrelsen och beslut i
landstingsfullmäktige.
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Catharina Elmsäter-Svärd

Per-Inge Buskas
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 3 augusti 2009 (bilaga) föreslagit
landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att avslå hemställan om
utökad driftsbudget för Nya Karolinska Solna-förvaltningen med 29 000 000 kronor
för 2009, att fastställa delårsbokslut för januari – juni 2009.

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 5 augusti 2009.

