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Landstingsstyrelsen

Fastställande av direktiv för budget 2004 och planering för 2005-2006
samt investeringsplan 2004-2008
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att nämnder och styrelser får i uppdrag att bereda sina respektive budgetar och
investeringsplaner med hänvisning till de budgetramar mm. som anges i kristdemokraternas förslag till budget för 2003 och planering för 2004-2005
att följande frågor skall behandlas i en särskild debatt i landstingsfullmäktige den
10 eller 11 juni i år, nämligen:
-

-

-

majoritetspartiernas plan för att uppnå årsbalans mellan inkomster och utgifter
majoritetspartiernas plan för hur de negativa resultaten kan återställas
samt vilka konsekvenser detta medför
de finansiella konsekvenserna av inkomst- och kostnadsutjämningssystemet med särskild betoning på konsekvenserna för Stockholms läns landsting de närmaste åren
analysen till grund för att samtliga verksamheter skall uppnå en procents
produktivitetsförbättring från och med år 2005
analysen till grund för att samverkan mellan universitetssjukhusen skall
kunna generera effektivitetsvinster uppgående till 100 mkr
förslag från utredningen om ett nytt universitetssjukhus utifrån en principskiss till en ny sjukvårdsstruktur
majoritetspartiernas förslag om att verksamheterna vid universitetssjukhusen skall koncentreras på FoU och den högspecialiserade hälso- och
sjukvården och att övriga uppgifter i huvudsak skall överföras till övriga
akutsjukhus och till närsjukvården
förändringarna av sjukvårdens ersättningssystem som skall träda i kraft inför 2004
den framtida lokala hälso- och sjukvårdens utveckling och organisation
en första utvärdering av hälso- och sjukvårdens nya organisation
plan för SL att möta kostnads- och trafikantökningen som torde blir följden av försöket med s.k. trängselavgifter från hösten 2004
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Landstingsrådsberedningens förslag till fastställande av direktiv för budget 2004
mm är i allt väsentligt en framskrivning av redan kända uppgifter från budgetbeslutet i landstingsfullmäktige i november 2002.
Ur demokratisk synvinkel behöver landstingets finansiella situation och förutsättningar lyftas i en offentlig debatt. Detta inte minst mot bakgrund av att den nuvarande majoriteten under sina år i opposition skyllt situationen dels på ”en kraftig
och okontrollerad kostnadsökning inom hälso- och sjukvården,” dels på en ”ansvarslös politisk ledning” under åren 1999-2002. En särskild debatt i fullmäktige
skulle kunna bidra till att lyfta fokus från polemiska förenklingar till de reella finansiella och ekonomiska villkor som gäller och kommer att gälla under överskådlig
tid.
Landstingsförbundet publicerade rapporten Landstingens ekonomi, april 2003,
den 10 april i år. Fem dagar senare lade regeringen fram sin s.k. vårproposition.
Inget av dessa dokument innehåller uppmuntrande läsning för någon ansvarig
landstingspolitiker, oavsett om man väljer att läsa dem utifrån en politisk eller vetenskaplig utgångspunkt.
Landstingsmajoritetens ekonomiska inriktning pekar på ytterligare ett antal år med
stora underskott, trots en mycket stor skattehöjning i mandatperiodens inledning.
De ekonomiska resultat som redovisats under den senaste mandatperioden torde
blekna i jämförelsen med vad som väntar landstinget under innevarande och de
närmaste tre åren. Den sammanställning av SLL-koncernens budgeterade resultaträkningar och landstingsbidrag under perioden 2003-2006 visar ett samlat underskott på drygt 9 miljarder. För att klara det behöver allt gå på räls utan vare
sig interna eller externa störningar. Och det förutsätter vidare att hälso- och sjukvården inte beräknas få någon uppräkning mellan åren 2005 och 2006. Det senare är en förutsättning som saknar all rim och reson och som saknar motivering i
ärendet.
Det är landstingsstyrelsens uppgift att erbjuda landstingsfullmäktige möjlighet att
hantera de aktuella frågor som tas upp i ovanstående förslag. Det är ur flera
aspekter angeläget att det kan ske under en av de två dagar som planerats för
budgetbehandling i juni månad i år.
De finansiella effekterna av inkomst- och kostnadsutjämningen de närmaste åren
berörs knappast i Landstingsrådsberedningens förslag till budgetdirektiv. Detta är
särskilt anmärkningsvärt eftersom landstingets avgifter till systemet för närvarande
är den snabbast växande utgiftsposten.
Frågan om ny sjukvårdsstruktur är av sådan betydelse, att den bör behandlas i en
särskild debatt i landstingsfullmäktige. Det finns goda skäl att inleda en sådan diskussion i juni i år med tanke på angelägenheten av att förväntat beslut i frågan om
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nytt universitetssjukhus inte får hindra en balanserad utveckling av sjukvårdens
strukturfrågor. Frågan är också angelägen att diskutera i ett större sammanhang i
syfte att minimera risken för en upprepning av den förödande flyttkarusell som
präglade verksamheterna efter beslutet om den s.k. utvecklingsplanen 1996.

