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Landstingsstyrelsen, ärende 34

Månadsrapport per oktober 2014 för Stockholms läns landsting
Socialdemokraterna föreslår landstingsstyrelsen besluta
att uppdra åt landstingsdirektören att mot bakgrund av landstingets oroande kostnadsutveckling genomföra en analys av hur kostnadskontrollen kan utvecklas för att
uppnå en långsiktigt hållbar kostnadsökningstakt
att uppdra åt landstingsdirektören att mot bakgrund av revisorskritiken mot styrningen av akutsjukhusen samt deras negativa resultat genomföra en analys av hur styrningen av akutsjukhusen kan utvecklas
att uppdra åt landstingsdirektören att i samråd med Hälso- och sjukvårdsnämnden
utarbeta förslag till justeringar av ersättningssystemet för primärvården i enlighet
med de riktlinjer som anges nedan i denna skrivelse
att därmed fastställa månadsrapporten per oktober samt prognosen för helåret 2014

Kostnadsökningstakten för landstinget är oroväckande hög. Nettokostnaderna ökar
för perioden med 7,9 procent och i prognosen med 8,7 procent för helåret, samtidigt
som skatteintäkterna endast ökar med 3,6 procent. Eventuellt får vi se ett negativt
resultat redan i år. Detta är inte en hållbar utveckling över tid. Landstingets kostnadskontroll måste utvecklas för att säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomi.
Kostnaderna för köpt hälso- och sjukvård prognostiseras överstiga budget med 2,8
procent. Så länge primärvården och många av vårdvalen bygger på ett ersättningssystem som i sin utformning ersätter utförd åtgärd istället för kvalitet kommer kostnadsökningstakten att öka och detta problem kvarstå.
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
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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.
Månadsrapporten för oktober 2014 visar att biljettintäkterna fortsätter att utvecklas
svagt. Nu uppgår årets tapp till 133 miljoner kronor jämfört med budget. Månadsrapporten per oktober bekräftar trenden från föregående månadsrapporter och innebär
tyvärr att avvikelsen mot budget återigen ökar. Prognosen om en avvikelse om 151
miljoner mot budget vid årets slut förefaller därmed inte sannolik. Även resandet
uppges utvecklas svagt. Det är en ytterst oroande indikator eftersom befolkningen i
Stockholmsregionen ökar kraftigt. Resandet måste öka om kollektivtrafikens marknadsandel gentemot biltrafiken inte ska sjunka. Dagens utveckling går emot landstingsfullmäktiges målsättning om ökad kollektivtrafikandel.

