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Landstingsstyrelsen, ärende 10

Delårsrapport per augusti 2014 för Stockholms läns landsting
Stockholm växer och för att i framtiden kunna ge Stockholms invånare vård och kollektivtrafik av högsta klass krävs kompetent styrning och rätt investeringar. Delårsrapporten visar istället på fortsatta ekonomiska problem i flera av landstingets verksamheter.
Kostnadsutvecklingen i framför allt sjukvården är oroväckande hög. Akutsjukhusens
resultat är nästan en halv miljard under budget. Kostnaderna köpt hälso- och sjukvård
prognosticeras överskrida budget med 329 miljoner och öka med 7,5 procent jämfört
med föregående år.
Bristande styrning, en otillräcklig strategi för kompetensförsörjning vilket leder till
personalbrist och ett ersättningssystem som premierar hög produktion snarare än en
behovsstyrd vård är starkt bidragande orsaker till den oroväckande ekonomiska situationen i sjukvården. Vi ser också med oro på de kostnadsökningar flera av vårdvalen fört med sig. Landstingets kostnadskontroll måste utvecklas för att säkerställa en
långsiktigt hållbar ekonomi.
Landstingsfullmäktige har fattat beslut om en kostnadsökningstakt på 3 procent per
år i hälso- och sjukvården. Detta är en förutsättning för att klara sjukvårdens framtida
kostnader och produktion. Det är allvarligt att det idag saknas en genomförandeplan
för hur målet ska uppnås och vilka konsekvenserna blir om landstinget inte klarar
målsättningen.
Akutsjukhusens negativa resultat är oroande och ett tecken på bristfällig styrning från
landstingets sida. Mot bakgrund av revisorernas kritik av styrningen av akutsjukhusen är det inte tillräckligt att som idag arbeta för att säkerställa akutsjukhusens ekonomi. Styrningen av sjukhusen måste ses över i sin helhet för att undvika att dagens
situation, som riskerar att leda till förhastade och dåligt förberedda besparingar istället för långsiktigt utvecklings- och effektiviseringsarbete, uppstår igen.
Det är angeläget att vårdbeställaren fortsätter att utveckla och skärpa styrning och
uppföljning av vårdens verksamheter för att ytterligare förbättra vårdens kvalitet och
kostnadseffektivitet till gagn för patienterna. Landstingsstyrelsens roll rörande uppsikt och styrning av hälso- och sjukvårdens ekonomi och verksamhet bör utvecklas
avsevärt jämfört med rådande situation.
Problemen kring biljettintäkterna i SL fortsätter. Resandet ligger kvar på samma nivå
som föregående år, trots kraftigt befolkningstillväxt. Nu är det upp till den moderat-
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ledda minoriteten att föra en politik som kan öka resandet och säkra intäkterna. Moderaterna har lagt en budget med en defensiv prognos för intäkterna men når trots
detta inte upp till budget. Med 108 miljoner kronor i uteblivna biljettintäkter under
årets första åtta månader ser SL ut att upprepa förra årets misslyckande. Det är tydligt
att Alliansens taxepolitik kommit till vägs ände. Med en enhetstaxa i enlighet med
Socialdemokraternas förslag skulle systemet förenklas för resenärerna och intäkterna
öka.

