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Landstingsstyrelsen

Åtgärder angående lagstiftningens krav på budgetbalans

Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz

ÄRENDET
Landstingsdirektören redogör för åtgärder med anledning av landstingskoncernens ekonomiska läge.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att uppdra åt landstingsstyrelsen att framlägga en budget i balans för budgetåret 2004 samt
för planeringsåren 2005-2006
att besluta om att åberopa storleken på de ackumulerade underskotten som synnerliga skäl
för att avstå från att reglera de negativa resultaten för åren 2000-2002.

Lagreglerna om balanskrav gäller för fjärde året år 2003. Budget i balans innebär att
landstingen skall upprätta sin budget så att intäkterna överstiger kostnaderna. Om ett
landsting visar ett underskott för ett räkenskapsår skall det redovisade egna kapitalet i
balansräkningen återställas senast under det andra året efter det år då underskottet
uppkom. Landstingsfullmäktige kan besluta om att sådan reglering ej skall göras. Detta
förutsätter att synnerliga skäl kan åberopas och att beslutade åtgärder är förenliga med god
ekonomisk hushållning.
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Det faktum att det lagstadgade balanskravet under flera år inte efterlevts av Stockholms
läns landstings tidigare politiska majoritet försätter i praktiken den nya majoriteten i en
omöjlig situation genom de negativa årsresultaten för åren 2000-2002. Enligt balanskravet
skall de ackumulerade underskott som genererats under 2002 balanseras i budgeten för
2004. Balanskravet kan även tolkas som att underskotten för 2000 och 2001 skall återställas 2004, eftersom så ej skett under tidigare år. Totalt uppgår dessa underskott till – 8
654 miljoner kronor. Landstingsstyrelsen bedömer att storleken på underskotten utgör
synnerliga skäl till att inte under 2004 kunna återställa underskotten för åren 2000-2002.
Det saneringsarbete som inletts kommer att ställa mycket stora krav på sparsamhet, budgethållning och omprövning av befintlig verksamhet. Landstingsstyrelsen gör därför bedömningen att lagens krav om att återställa tidigare års underskott inte bör ske under år 2004
och heller inte under de närmast följande åren. Omfattningen av landstingets kostnadskris är
av den storleken att arbetet med att återställa tidigare års underskott måste sträcka sig över
en mångårig period.

Ingela Nylund Watz

Anders Lönn
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 13 oktober 2003 (bilaga) föreslagit
landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att uppdra åt landstingsstyrelsen att
framlägga en budget i balans för budgetåret 2004 samt för planeringsåren 2005-2006, att
besluta om att åberopa storleken på de ackumulerade underskotten som synnerliga skäl för
att avstå från att reglera de negativa resultaten för åren 2000-2002.

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 22 oktober 2003.

