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Landstingsstyrelsen

Överenskommelse med staten om särskilt ekonomiskt stöd

Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz

ÄRENDET
Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och staten om särskilt ekonomiskt
stöd.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen dels föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att godkänna överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och staten om särskilt
ekonomiskt stöd
att uppdra åt landstingsstyrelsen att fatta beslut om vilka omställningskostnader som bidraget 2004 skall finansiera
dels – under förutsättning av fullmäktiges beslut – för egen del besluta
att uppdra åt landstingsdirektören att till regeringen insända den redovisning 2004 som
överenskommelsen förutsätter.

Ingela Nylund Watz
Bilagor
1 Överenskommelse
2 Regeringsbeslut
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING
Regeringen har i beslut den 6 maj 2004 (bilaga) beviljat ett bidrag frånutgiftsområde 25
anslaget 48:2 Bidrag till särskilda insatser i vissa kommuner och landstinget till Stockholms
läns landsting med 400 miljoner kronor. Beslutet gäller under förutsättning att Riksdagen
ställer erforderliga medel till regeringens förfogande.

Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 6 maj 2004 föreslagit landstingsstyrelsen
dels föreslå landstingsfullmäktige besluta att godkänna överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och staten om särskilt ekonomiskt stöd, att uppdra åt landstingsstyrelsen att fatta beslut om vilka omställningskostnader som bidraget 2004 skall finansiera
dels - under förutsättning av fullmäktiges beslut - för egen del besluta att uppdra åt landstingsdirektören att till regeringen insända den redovisning 2004 som överenskommelsen
förutsätter.
Landstingsstyrelsen uppdrog den 17 februari 2004 åt styrelsens ordförande att inleda förhandlingar med staten angående avtal om särskilt ekonomiskt stöd. Bakgrunden till uppdraget var, enligt
föredragande landstingsrådet, det omfattande omstruktureringsarbete som inletts inom landstinget
i syfte att komma till rätta med den negativa resultatutvecklingen. Med anledning av detta förändringsarbete uppkommer i flera fall omställningskostnader framför allt vad gäller personal och lokaler.
En överenskommelse med staten om ekonomiskt stöd till landstinget har nu ingåtts (bilaga).
Överenskommelsen godkändes av regeringen den 6 maj 2004 och kräver för sin giltighet att den
godkänns av landstingsfullmäktige genom beslut som vinner laga kraft.
Innehållet i överenskommelsen är följande.
•
•
•
•
•

Landstinget beviljas ett bidrag på 400 miljoner kronor för omställningskostnader
Landstinget åtar sig att uppnå ekonomisk årsbalans enligt god redovisningssed senast år 2005
samt att vidta åtgärder i syfte att sänka bruttokostnadsnivån med 1 700 miljoner kronor med
beaktande av en uppräkningsfaktor på 3 %
Bidraget utbetalas i två poster på vardera 200 miljoner kronor varav den första utbetalningen
avser 2004 men utbetalas i januari 2005.
Resterande 200 mkr betalas ut efter att landstinget, enligt regeringens bedömning, har fullgjort
sina åtaganden enligt åtgärdsplanen samt uppnått ekonomisk balans senast i bokslut 2005.
Om åtgärderna vidtas och balans uppnås tidigare än 2005 kan bidrag utbetalas tidigare.

Den i överenskommelsen nämnda åtgärdsplanen, som summerar till 1 700 miljoner kronor, avser
de förändringar inom hälso- och sjukvården åren 2004 och 2005 som fullmäktige behandlade
vid budgetmötet i slutet av förra året. Budgeten för 2004 innebär en kostnadssänkning på ca 1
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000 miljoner kronor medan ungefär 700 miljoner kronor skall hämtas hem genom besparingsåtgärder 2005. Under förutsättning att den totala kostnadsreduktionen uppnås står det dock landstinget fritt att göra det genom andra åtgärder än de som f n planeras. Vid avläsningen av om
landstinget uppfyllt sitt åtagande får en uppräkningsfaktor på 3 % användas.
En förutsättning för utbetalningen på 200 miljoner kronor i år är att landstinget till regeringen redovisar hur arbetet med de kostnadsreducerande åtgärderna fortlöper. Dessutom skall en prognos över det ekonomiska utfallet 2004 lämnas till regeringen. Förvaltningen föreslår att landstingsdirektören får i uppdrag att tillställa regeringen detta material.
Förvaltningen föreslår vidare att landstingsstyrelsen får fullmäktiges uppdrag att fatta beslut om
vilka omställningskostnader som årets bidrag på 200 miljoner kronor skall finansiera.

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 12 maj 2004.

