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Förvaltningsnamn  

Avsändare    

Svar på interpellation från Carina Ödebrink,  
(S) – Landstingets ekonomiska situation. 
I en interpellation från Carina Ödebrink (S) ställs följande frågor kring Landsting-

ets ekonomiska situation 

 

 Varför har den politiska majoriteten väntat så länge med att vidta åtgärder 

för att komma tillrätta med ekonomin? 

 Vad avse Du att vidta för åtgärder för att, i närtid, komma tillrätta med eko-

nomin? 

 Vad är din bedömning när det gäller det nya ersättningssystemets konse-

kvenser för den negativa ekonomiska utvecklingen? 

 Kommer det att anlitas extern hjälp/konsulter för att hantera den uppkomna 

ekonomiska situationen? 

 

Landstinget har relativt landstingssektorn en stark och stabil ekonomi. Vi har un-

der de senaste fem åren kunna redovisa positiva resultat på i genomsnitt drygt 300 

miljoner kronor. Denna resultatnivå överstiger väl de finansiella mål som vi i 

landstingsfullmäktige varit överens om för att över tid ha en långsiktigt och håll-

bar utveckling. Den problematik som finns och som kunnat finansiellt hanteras 

inom ett bra positivt resultat är knutet till vår sjukhusvård. Sjukhusvården och då 

främst den somatiska vården disponerar mer resurser än de budgetmedel som 

landstingsfullmäktige anvisat för ändamålet. En situation som vi delar med flerta-

let av landstingen. De negativa effekter som nytt utjämningssystem får med ver-

kan från 2014 innebär att sjukvårdens obalanser måste elimineras för att finansi-

ella mål om långsiktighet och uthållig ekonomi ska uppnås.  

 

För att komma tillrätta med obalanser pågår ett långsiktigt arbete inom ramen för 

Kraftsamling. Åtgärder som sker inom respektive förvaltning men också lands-

tingsövergripande. Mot bakgrund av den kartläggning och analys som nyligen 

gjorts kring hälso- och sjukvårdens verksamhet och kostnader så är det uppenbart 

att mer kraft måste läggas i landstingsövergripande förändringar. En sådan åt-

gärdsplan kommer att redovisas för landstingsstyrelsen i nästa vecka. 

 

2013 införde vi en stor förändring i sättet att finansiera verksamheten. Vi gick från 

en traditionell anslagsfinansiering till ersättning för att verksamhet utförs. Om-

läggningen ger vare sig mer eller mindre pengar. Förändringen har sin grund i att 

för verksamheten på ett transparent sätt tydliggöra på vilka grunder verksamheten 
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finansieras, ge möjlighet till vårdvalssystem samt genom rörliga ersättningar ge 

stimulans för ett bättre kapacitetsutnyttjande. Utveckling av ersättningssystem ska 

genomföras under tre år varför det är för tidigt att dra några slutsatser om målen 

för förändringen uppnåtts. I det arbete som pågår för att analysera obalanser och ta 

fram handlingsplaner har vi hittills inte utnyttjat externt stöd. Vi har bedömt att 

tillräcklig kompetens finns inom organisationen men är naturligtvis öppna för ett 

konsultstöd om vi finner att vi har behov av detta i fortsatt analys eller i arbetet 

med åtgärder. 

 

 

 

Håkan Jansson 

Landstingsstyrelsens ordförande 

 

 


