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Landstingsstyrelsen

Reviderad budgetprocess för Stockholms läns landsting

Föredragande landstingsråd: Chris Heister

ÄRENDET
Landstingsdirektören har inkommit med förslag till reviderad budgetprocess för
Stockholms läns landsting.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen dels föreslå landstingsfullmäktige besluta
att fastställa budgetprocess för Stockholms läns landsting enligt bilaga till landstingsrådsberedningens förslag
dels – under förutsättning av fullmäktiges beslut- för egen del besluta
att uppdra åt landstingsdirektören att vidta de åtgärder som föranleds av fullmäktiges
beslut.
Landstingsstyrelsen anser att budgeten för Stockholms läns landsting utgör ett av de
viktigaste styrdokumenten för landstingets samlade verksamheter. Det är därför väsentligt att den politiska ledningen formulerar de visioner och strategier som ska
genomföras under budgetår och planår i budgetdirektiv och budgetdokument. För att
förverkliga dessa visioner och strategier behövs operativa underlag från landstingets
verksamheter. Det är därför viktigt att Landstingsstyrelsens förvaltning lämnar ett
underlag till budgetdirektiv och budgetdokument som innehåller olika typer av användbar data och avancerade analyser t ex känslighetsanalyser.
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING
Landstingsstyrelsen beslutade den 24 april 2007 att senast vid december månads
fullmäktigemöte återkomma med förslag till reviderad budgetprocess.
Strategiska utskottet har den 16 oktober 2007, enligt landstingsdirektörens förslag,
föreslagit landstingsstyrelsen dels föreslå landstingsfullmäktige besluta att fastställa
budgetprocess för Stockholms läns landsting enligt förslag,
dels – under förutsättning av fullmäktiges beslut- för egen del besluta att uppdra åt
landstingsdirektören att vidta de åtgärder som föranleds av fullmäktiges beslut.
S-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag att uppdra till landstingsdirektören att återkomma till utskottet med ett nytt förslag till reviderad budgetprocess
som bygger på principen att landstingsdirektören framlägger ett förslag till budgetdirektiv respektive ett förslag till budget
”Det är angeläget att budgetprocessen utformas på ett för god ekonomisk hushållning
ändamålsenligt sätt. I nuvarande budgetprocess upprättar landstingsdirektören ett
tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Detta kan sedan bli föremål för korrektiv efter den politiska behandlingen, men har fördelen av att redan ha genomgått en bearbetning på koncernnivå.
Utan upprättandet av ett tjänsteutlåtande med förslag till beslut blir koncernledningens budgetarbete klart ofullständigt. Framför allt leder det till att det inte i rimlig tid
görs någon konsolidering mellan sjukvårdens beställare och producenter. Detta förhållande riskerar att allvarligt försvåra avtalsprocessen, förorsaka tempoförluster och
i slutändan problem med att avpassa kostnaderna till nivå med beslutad budget.
Det rimliga är att behålla nuvarande ordning med ett tentativt men konsoliderat förslag från landstingsdirektören.”
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 4 oktober 2007 bifogas (bilaga).

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 21 november 2007.

