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Landstingsstyrelsens förslag till beslut
___________________________________________________________________________

Motion 2003:36 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om balans i
landstingets budget
Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz

Ärendet
Motionärerna föreslår att landstingsfullmäktige skall besluta att uppdra åt
landstingsstyrelsen att utarbeta en budget i balans för år 2004.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.

Budgeten för 2004 är balanserad. Vad som i motionen anförs om att
landstingsfullmäktige skall besluta om budgetdirektiv har tillämpats
innevarande år.
Det är första gången sedan år 2000 som landstingets budget är upprättad så
att intäkterna överstiger utgifterna. Till skillnad mot budgeten för år 2000 är
budgeten för år 2004 dessutom realistisk. År 2000, liksom åren 2001 och
2002 sattes landstingets budget ur spel genom en systematisk luftbudgetering av den dåvarande majoriteten. För de tre åren 2000-2002 blev det
ekonomiska utfallet ett underskott på 8 miljarder kronor. Successivt återskapas nu ordning och reda i landstingets ekonomi efter den ekonomiska
kris som blev följden av den förra moderatledda majoritetens politik.

Bilaga
Motion
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Behandling i landstingsstyrelsen
Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 16 juni 2004.
Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 24 augusti 2004.

Vid behandlingen i landstingsstyrelsen yrkades bifall dels till landstingsrådsberedningens förslag, dels till m- ledamöternas förslag, dels till fp- ledamöternas förslag.
Landstingsstyrelsens beslut fattades utan omröstning.

M-ledamöterna reserverade sig:
”Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att anse
motionen besvarad.
Under den förra mandatperioden tog den socialdemokratiska regeringen
cirka en miljard kronor ytterligare från vården i Stockholm för varje år.
Sammanlagt betalade sjukvården i Stockholms läns landsting över
11 miljarder kronor i Perssonskatt mellan 1999 och 2002.
2002 lade den nyvalda socialistiska majoriteten en budget som under tre år
ökade underskottet i Stockholms läns landsting med sammanlagt mer än
10 miljarder kronor. När Stockholms läns landstings fullmäktige i december
2002 fattade beslut om budget för 2003 samt inriktning för 2004 och 2005
skedde det i trots mot gällande lagstiftning om balans i landstingets budget.
Budgetdirektiven för 2004 bereddes inledningsvis med samma politik. Men
mitt under budgetarbetet kom en dom från länsrätten som upphävde den
socialistiska underskottsbudgeten. Domen ledde till en forcerad budgetprocess som hårt kritiserats av landstingets revisorer. De fullständiga
följderna av de hastiga beslut som fattades i processens kölvatten har vi ännu
inte sett. Det är också alldeles för tidigt att hävda att besparingarna kommer
att förverkligas, eller att utbudet av vård till stockholmarna inte påverkas av
åtgärderna.
Den nuvarande majoritetens ovilja att förändra den orättfärdiga utjämningsskatten parat med viljan att fortsätta höja landets redan högsta landstingsskatt påverkar vår region negativt. Politiken leder bland annat till att sysselsättningsutvecklingen är negativ. På sikt hotar detta att underminera
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landstingets förutsättningar att långsiktigt finansiera de offentliga
tjänsterna.”

Fp-ledamöterna reserverade sig:
”Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att bifalla
motionen.
Det var först efter länsrättens dom som den socialdemokratiska majoriteten
utarbetade en budget som var balans. Innan domen arbetade man med en
budget som hade stora underskott. Den som läser majoritetens tjänsteutlåtande kan få det felaktiga intrycket av att det var på majoritetens egna
initiativ som en budget i balans presenterades.”

Ärendet och dess beredning
Birgitta Rydberg m fl (fp) har i en motion (bilaga), väckt den 29 april
2003, föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att
inte acceptera ett förslag om en ny olaglig budget samt att uppdra åt landstingsstyrelsen att utarbeta en budget i balans för år 2004.

Ärendet har remitterats till landstingsdirektören.

Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 29 april 2004 föreslagit
landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att anse motionen
besvarad.
Budgetbeslut för 2004 fattades av landstingsfullmäktige hösten 2003.
Budgetbeslutet uppfyllde kriterierna rörande budget i balans. Budget i balans
innebär att landstinget ska upprätta sin budget så att intäkterna överstiger
kostnaderna. Om ett landsting visar ett underskott för räkenskapsåret ska det
redovisade egna kapitalet i balansräkningen återställas senast under det
andra året efter det år då underskottet uppkom.
Motionens förslag om att landstingsfullmäktige skall besluta om budgetdirektiven tillämpas innevarande år.
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Bilaga
Motionen
Landstingsstyrelsen har den 22 april i år fastställt budgetdirektiv för de
kommande åren. Direktiven innebär fortsatta rekordstora underskott. Under
innevarande mandatperiod planeras underskott som sammanlagt troligen blir
större än under åren 1999-2002.
Landstingsstyrelsens socialistiska majoritet har inte velat att fullmäktige ska
diskutera och godkänna budgetdirektiven.
Budgetdirektiven innebär att landstingsstyrelsens majoritet avser att föreslå
fullmäktige att senare i år anta en budget för år 2004 som är olaglig och som
eventuellt inte medger att landstingsstyrelsen senare beviljas ansvarsfrihet.
Fullmäktige bör redan nu besluta att man inte accepterar ett förslag om en ny
olaglig budget. Därför bör fullmäktige redan nu besluta att uppdra åt
landstingsstyrelsen att utarbeta en budget i balans för år 2004
Som motionärer vill vi dessutom uppmana majoriteten i landstingsstyrelsen
att bereda denna motion skyndsamt, så att den kan föreläggas fullmäktige i
juni 2003, eller senast i augusti på ett extra fullmäktige. Detta är fullt möjligt
om motionen bereds direkt enbart av landstingsrådsberedningen och därefter
landstingsstyrelsen.

Stockholm den 29 april 2003
För folkpartiets liberalernas landstingsgrupp

Birgitta Rydberg

Maria Wallhager

Andres Käärik

