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Ralph Lédel
Finanslandstingsråd

Svar på interpellation 2002:05 om åtgärder mot landstingets underskott
2002 av Bengt Cedrenius (mp)
Bengt Cedrenius har ställt följande frågor till mig:
1. Vilka åtgärder ämnar du vidta för att förbättra koncernfinansieringens
resultat?
2. Vilka åtgärder ämnar du vidta för att se till att HSN håller beslutad
budget?
3. Vilka åtgärder ämnar du vidta för att förbättra produktionsområdenas
resultat?
4. Om du ändrat din tidigare uppfattning om att kommunallagen skall
efterlevas?

Som svar vill jag anföra följande:
1-3. Den enskilt viktigaste åtgärden vi gemensamt kan göra under detta år är att
medverka till en borgerlig valseger i september. Stockholms läns landsting måste ges
rimliga förutsättningar att sköta vår viktiga huvuduppgift, sjukvården. Det är
fullkomligt orimligt att i takt med att Stockholms läns landsting sköter sin ekonomi på
ett allt bättre sätt så tvingar regeringen fram ett allt större underskott.
Det är därför glädjande att de borgerliga partierna i riksdagen, om än på olika sätt,
uppmärksammat problematiken och föreslagit åtgärder för att minska
brandskattningen. Mer beklämmande är det förstås att iaktta den
stockholmsfientlighet som präglar s, v och mp.
Samtliga landstingets olika nämnder och styrelser kämpar med att under rådande, av
regeringen påtvingade, omständigheter ge den bästa tänkbara vård och service.
Resultaten är mycket goda med landets kortaste vårdköer. Sjukhusen har erhållit
realistiska budgetar och vi kan se ordentliga framsteg i takt med det utökade
självstyret.
Den borgerliga majoriteten arbetar vidare med ökat självstyre och mångfald, till gagn
för såväl medborgare som personal. Jag inser att Bengt Cedrenius vill se samma
nedskärningsprogram som infördes under den tid miljöpartiet hade inflytande. Men
den tiden är förbi och den lär inte komma tillbaka.
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4. Nej, jag står fast vid min uppfattning att kommunallagen skall följas. Låt mig citera
kommunallagens s k självkostnadsprincip:
”Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än som svarar mot
kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen eller landstinget
tillhandahåller (självkostnaden).” (KL 8 kap. 3 b §)
Det är sorgligt att detta är en partipolitisk fråga där vi skiljer oss åt. Hade det
kommunala självstyret varit lika heligt för Bengt Cedrenius och miljöpartiet som der
är för mig så hade inte stockholmsfientligheten varit verklighet idag.

Därmed anser jag interpellationen besvarad.

Ralph Lédel

