Interpellation av Stig Nyman, kd, angående konsekvenser för SLL med anledning
av förslag till nytt balanskrav mm
Regeringen har i proposition föreslagit nya regler på temat god ekonomisk hushållning i
kommuner och landsting. Lagen planeras träda i kraft den 1 december i år. Lagförslaget kan
sägas innebära förstärkta krav på god ekonomisk hushållning i kombination med vissa förändringar beträffande balanskravet.
Bland de mer framträdande förändringar jämfört med nuvarande ordning är att laglighetsprövning av budgetbeslut inte längre ska kunna ske, att tiden för att återställa egna kapitalet
förlängs med ett ytterligare år och att delårsbokslutet skall föreläggas fullmäktige.
Ett omtvistat begrepp i nuvarande ordning har gällt möjligheten att avvakta med återställandet av kapitalet om synnerliga skäl föreligger. I det nya lagförslaget sägs att det skall finnas
möjlighet att fastställa en budget som inte är i balans om det föreligger synnerliga skäl. Exemplen på vad ”synnerliga skäl” kan stå för är knappa och blir därför lätt föremål för lokala
tolkningar.
Kommuner och landsting ”bör så långt som möjligt ges stabila planeringsförutsättningar och
en rimlig planeringshorisont.” Planeringsförutsättningar står staten, dvs. regeringen, för. Under den tid nuvarande balanskrav mm varit i kraft, torde många vara överens om att planeringsförutsättningarna inte kunnat anses särskilt stabila. Ett exempel som lyfts fram i vårt
landsting under några år är konsekvenserna av utjämningssystemen.
Mina frågor till finanslandstingsrådet är:
1. Vilka konsekvenser ser du för Stockholms läns landsting i frågan om förlängd tid för
att återställa minskat eget kapital avseende innevarande mandatperiod?
2. Kommer slopandet av den hittillsvarande möjligheten att laglighetspröva budgetbeslut att få några konsekvenser för SLL?
3. Hur tolkar du och den politiska majoriteten begreppet ”synnerliga skäl” i det nya
lagförslaget?
4. Vilka är dina och den politiska majoritetens främsta önskemål till regeringen i frågan
om att erbjuda stabila planeringsförutsättningar?
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