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Månadsbokslut för mars 2004 samt prognos för helåret 2004
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att fastställa månadsbokslutet för mars 2004
att uppdra åt Locum AB att återkomma med beslutsunderlag för
fastighetsförsäljningar motsvarande realisationsvinster på 200 000 000
kronor år 2004
att uppdra åt landstingsstyrelsens förvaltning att i nästa månadsbokslut
redovisa de besparingar i Stockholms läns landsting som föranleds av
skatteutjämningssystemet
att återuppta förhandlingarna med regeringen om
- dels förändringar av skatteutjämningssystemet
- dels förusättningar för utvecklingsarbete, forskning, vårdstrukturer
och infrastruktursatsningar m.m.
De åtgärder som vidtagits av landstingsmajoriteten kommer att leda till
brister i sjukvården i vår region. Vi har delvis kunnat notera det redan –
köerna växer och det blir svårare att nå vården. Strukturförändringar
genomförs nu, i första hand motiverade av kamerala orsaker. Organisationen
i närsjukvården står inte redo att axla ett bredare uppdrag. Bland annat leder
det till ett ökat tryck på akutsjukvården. Oro finns också för situationen i
sjukvården under sommaren. Även här finns indikationer på att bristsituationer kommer att uppstå, som leder till att vård skjuts upp.
En uthållig och långsiktig finansiering av det uppdrag Stockholms läns
landsting har förutsätter att skattekraften ökar och att landstinget får behålla
skatteinkomsterna. Men utjämningssystemet har framtvingat de största
skattehöjningarna på 25 år. Den har nu har knäckt tillväxten i vår region.
Skatteinkomsterna stagnerar. Det är allvarligt att skattekraften inte ökar i
Stockholms län innevarande år. Skattehöjningen på 65 öre förklarar hela
inkomstökningen för 2004. Om utvecklingen fortsätter måste skatten höjas
allt mer för att klara finansieringen, vilket bara kommer att skada tillväxten i
vår region än mer. Landstinget befinner sig i en neråtgående spiral.
Förutsättningarna att finansiera verksamheten på ett hållbart sätt är därför
dåliga. De löpande inkomsterna måste räcka för att finansiera landstingets
kostnader.
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För att klara balans i år – dock inte balans enligt de krav som kommunallagen stipulerar eftersom reavinster då måste exkluderas – föreslås
försäljningar av egendom. Försäljningar av egendom som landstinget inte
behöver äga biträder vi. Däremot bör försäljningar inte användas för att
täcka underskott i den löpande driften. Den socialdemokratiska regeringen
konstaterar också det i sin skrivelse Utvecklingen i den kommunala sektorn
(Skr. 2003/04:102). Det är inte god ekonomisk hushållning, menar Lövdén,
och skriver att ”medel från försäljning av anläggningstillgångar bör
användas till nya investeringar eller för att betala igen lån”.
I den prognos som föreligger inräknas ett statligt bidrag med 200 miljoner
kronor för 2004. Det bidraget är villkorat av regeringen – villkor som ännu
ej är uppfyllda. Ännu är det osäkert om Stockholms läns landsting kommer
att kunna uppfylla kraven. Bidraget är dessutom av engångskaraktär, på
samma sätt som försäljningarna som ska generera 200 miljoner kronor i
realisationsvinster. Frånräknat dessa engångsposter uppvisar alltså
landstinget ett underskott i den löpande driften för 2004 med 400 miljoner
kronor.
Effekterna av de åtgärder som landstingsmajoriteten genomdrivit är oklara.
Besparingarna är inte definierade, och även om kostnadsökningstakten just
nu är låg gäller det inte bara för Stockholms läns landsting.
Lågkonjunkturen och arbetsmarknadsläget tillsammans med den mycket
låga inflationen bidrar till att kostnaderna bara stiger långsamt. Dock är det
så att löneökningstakten är snabbast i landstingssektorn, något som sätter
ytterligare press på la ndstinget.
Sammantaget är läget alltså mycket bekymmersamt. Även om Stockholms
läns landsting precis lyckades att prognostisera för ett nollresultat för 2004,
trots det kraftiga fallet i skatteintäkterna, är åtgärderna endast tillfälliga.
Därtill måste läggas de ospecificerade besparingarna och riskerna på
kostnadssidan senare i år.
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