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Månadsrapport per november 2012 för Stockholms läns
landsting
Vänsterpartiet föreslår landstingsstyrelsen besluta
att

godkänna månadsrapport per november samt prognos för
helåret 2012 för Stockholms läns landsting,

att

uppdra åt Hälso- och sjukvårdsnämnden att göra en grundlig
analys av varför akutbesöken ökar samt återkomma till
landstingsstyrelsen med förslag på åtgärder,

att

uppdra åt landstingsdirektören och HSN att utarbeta ett förslag,
inklusive tidsplan, för hur Vänsterpartiets Hälsovalsmodell ska
ersätta dagens ersättningssystem,

att

uppdra åt landstingsdirektören att återkomma till
landstingsstyrelsen med en redovisning av hur
bemanningssituationen på våra akutsjukhus kan lösas
långsiktigt så att behovet av inhyrd personal kan minskas.

Trots att prognosen för helåret 2012 pekar mot överskott finns anledning att
känna oro inför framtiden. Skatteintäkterna förväntas minska samtidigt som
verksamheternas kostnader fortsätter att öka.
Orsaken till den starka ekonomin är ett antal engångsintäkter, bl.a. AFAförsäkringens återbetalning av 560 mkr för åren 2007 och 2008. En annan
engångsintäkt är ökade biljettintäkter i kollektivtrafiken till följd av den
kraftiga taxehöjningen i september 2011. Samtidigt ökar inte resandet på det
sätt som krävs för att nå målen om en ökad andel kollektivtrafik.
Den låga upparbetningsgraden avseende trafikinvesteringar, där prognosen
nu sänks med ytterligare 178 mkr sedan oktober månad, är
otillfredsställande. Om vi ska lyckas i ambitionen att vinna marknadsandelar

2 (2)

från biltrafiken måste trafikinvesteringarna genomföras i den takt som
planerats.
På utgiftssidan märks framförallt ökade bemanningskostnader. För
sjukvården har denna kostnad ökat med 6,3 procent, eller 1,2 mdr, jämfört
med samma period föregående år. Denna dramatiska kostnadsökning kan
bland annat hänföras till inhyrd personal och uttag av extratid.
Vänsterpartiet har vid flera tillfällen lyft problemen med underbemanning
på flera av våra sjukhus och det därav följande behovet av att ta in
hyrpersonal. Vi ser med otillfredsställelse på att problemet kvarstår och
förvärras.
En annan anledning till de ökande personalkostnaderna är den fortsatta
ökningen av vårdkonsumtionen till följd av ersättningssystemets
utformning, där hög produktion premieras framför vård efter behov. Såväl
akutbesök som besök hos vårdcentral ökar på ett sätt som riskerar att leda
till undanträngningseffekter och skenande kostnader. Detta manar till en
djupare analys.

