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Landstingsstyrelsens förslag till beslut
___________________________________________________________________________

Fastställande av skattesats för 2003
Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz

Ärendet
Landstinget skall före november månads utgång fastställa skattesatsen för år
2003.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att fastställa skattesatsen för Stockholms läns landsting år 2003 till 11:62 kronor
per skattekrona

Landstingets ekonomiska situationen är mycket allvarlig. Den gångna mandatperioden har sammanlagt ådragit landstinget ett underskott på nära 10 miljarder
kronor. Sedan något år tillbaka lånar landstinget till driften av verksamheterna.
Den höga kostnadsökningstakten i hälso- och sjukvården är synnerligen oroande
och kan inte fortgå.
Huvudorsaken till den ekonomiska krisen består av en medveten underfinansiering och en ovilja eller oförmåga från den avgående politiska majoriteten att styra landstinget. Vårt förslag till skattehöjning på 1 krona och 30 öre
är en oundviklig följd av fyra års borgerliga försummelser. Landstingets intäkter
måste nu dessvärre förstärkas genom en betydande skattehöjning för att
årsbalans skall kunna uppnås under den kommande mandatperioden.
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Behandling i landstingsstyrelsen
Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 16 oktober 2002.
”Landstingsrådsberedningen beslöt föreslår landstingsstyrelsen föreslå
landstingsfullmäktige besluta att tills vidare fastställa oförändrad skattesats
för Stockholms läns landsting, att Stockholms läns landsting omedelbart
uppvaktar regeringen med syfte att få till stånd en förändring i
utjämningssystemet.
Stockholms läns landsting har under den senaste fyraårsperioden erhållit
fyrdubblad utjämningsskatt. Detta är en historisk straffbeskattning av en
enskild region.
Efter valet i september har ansvarig minister plötsligt uppmärksammat
problematiken och aviserat förändringar. Landstingsrådsberedningen
föreslår att ansvarigt statsråd uppvaktas omedelbart med syfte att förändra
det utjämningssystem som så ensidigt drabbat Stockholms läns landsting
under perioden med borgerligt styre.
Vilken skattesats de enskilda partierna föreslår för kommande år kommer
att framgå av partiernas respektive budgetförslag.”

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 22 oktober 2002.

Vid behandlingen i landstingsstyrelsen yrkades bifall dels till landstingsrådsberedningens förslag, dels till s- och v- ledamöternas förslag.

Landstingsstyrelsens beslutade utan omröstning att anta s- och v-ledamöternas
förslag.

M-, fp- och kd- ledamöterna deltog inte i beslutet

Mp-ersättaren antecknade särskilda uttalande likalydande med landstingsstyrelsens beslut.

