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Landstingsstyrelsen, ärende 9

Delårsrapport per augusti 2015 för Stockholms läns landsting
En ekonomi i balans är grunden för att landstinget ska klara de åtaganden inom framför allt sjukvård och trafik som en snabbt växande stockholmsregion kräver.
Resultatprognosen för 2015 är i delårsrapporten 50 miljoner, det vill säga i nivå med
budget. Men resultatet räddas av engångsposter och att skatteintäkterna ökar mer än
budgeterat. Det positiva resultater döljer ett flertal oroväckande och långsiktiga brister i den politiska styrningen.
Kostnadsökningstakten i landstingets verksamheter är fortfarande alldeles för hög.
För 2015 prognosticeras kostnaderna överskrida budget med nästan en miljard. Det
motsvarar en kostnadsökning på 4,1 procent jämfört med föregående år, avsevärt
högre än budgeterade 2,9 procent.
Tidigare lösningar för att klara kravet på en budget i balans, att skjuta på investeringar, inte upparbeta investeringsbudgeten eller hoppas på engångsintäkter och oväntat
höga skatteintäkter, är inte längre möjligt utan kännbara konsekvenser för patienter
och resenärer. Tiden har kommit ikapp det moderatledda minoritetsstyret och landstinget riskerar att gå med stora underskott de kommande åren. Den budget som den
moderatledda alliansen med Sverigedemokraternas passiva stöd röstat igenom räcker
inte för att bryta den okontrollerade kostnadsutvecklingen i landstinget.
För att klara kravet på en ekonomi i balans utan att förlita sig på oförutsedda engångsintäkter krävs krismedvetenhet, tydliga prioriteringar och kraftfulla åtgärder på
både kort och lång sikt.
Genom smartare arbetsformer, bättre styrsystem, stärkt upphandlingskompetens,
bättre ledarskap, strategisk kompetensförsörjning och minskat beroende av externa
konsulter finns en stor potential till förbättrad effektivitet inom såväl hälso- och
sjukvården som inom kollektivtrafiken.
Vi vill genomföra en extern revision av landstingets hela ekonomi med fokus på den
ohållbara kostnadsökningstakten. Oberoende experter och profession bör få i uppdrag att forma en effektivitetskommission i syfte att analysera brister i verksamheterna och komma med förslag på effektivare lösningar.
Landstingets centrala byråkrati har växt kraftigt sedan de borgerliga partierna tog
över styret 2006. Det gäller inte minst hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Lands-
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tingsstyrelsen bör få i uppdrag att anpassa förvaltningsorganisationen så att den motsvarar det behov som finns och den verksamhet som landstinget bedriver.
Samtidigt som tjänstemannaorganisationen växer så har landstinget en årlig konsultkostnad på minst 2 miljarder kronor. Landstinget måste kraftigt minska sitt användande av externa konsulter. Att konsultkostnaderna 2015 bara prognosticeras minska
med 33 miljoner visar att den styrande minoriteten inte förmår ta tag i detta problem.
Kollektivtrafiken måste locka nya resenärer och få fler att resa oftare. Prognosen för
resenärsintäkter är 2,9 procent högre än årets budget, vilket är glädjande. Samtidigt
förutsätter prognosen en fortsatt gynnsam volymutveckling av resandet vilket återigen pekar på vikten av att locka fler resenärer till kollektivtrafiken, istället för att
skrämma iväg dem med prishöjningar eller ogenomtänkta nedskärningar.

