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Landstingsstyrelsen

Anmälan av budget 2008

Ärendet
Anmälan av nämnders och styrelsers lokala budgetar för år 2008.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att

till landstingsfullmäktige anmäla nämnders och styrelsers lokala
budgetar för år 2008

att

fastställa Landstingsstyrelsens landstingsbidrag för år 2008 till
2 582,3 miljoner kronor, med anledning av teknisk justering enligt
detta tjänsteutlåtande

att

fastställa Hälso- och sjukvårdsnämndens landstingsbidrag för år
2008 till 39 208,5 miljoner kronor, med anledning av teknisk
justering enligt detta tjänsteutlåtande

att

fastställa resultatkrav enligt bilaga 1.

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att

med godkännande lägga anmälan av nämnders och styrelsers lokala
budgetar för år 2008 till handlingarna

Bakgrund
I samband med landstingsfullmäktiges beslut om budget för Stockholms
läns landsting för 2008 och plan för åren 2009 – 2010 samt investerings-

Bilaga
1.
Tabellbilaga – Anmälan av budget 2008
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budget för 2008 och plan för 2009 - 2012 fick nämnder och bolag i uppdrag
att senast den 18 januari 2008 överlämna nämnd/styrelsebeslutad budget till
landstingsstyrelsens förvaltning.

Förvaltningens synpunkter
Samtliga förvaltningar och bolag har rapporterat in lokala budgetar i
överensstämmelse med landstingsfullmäktiges budgetbeslut per den 27 – 28
november 2007 (bilaga 1, tabell 1 Budgeterat resultat 2008).
Folktandvården Stockholms Län AB har rapporterat in ett resultat som överstiger det av fullmäktige fastställda resultatkravet med 3 mkr.
En teknisk justering av landstingsstyrelsens landstingsbidrag föreslås i detta
ärende. Justeringen är en följd av att kostnader som landstingsstyrelsens förvaltning tidigare fakturerat koncernfinansiering från och med år 2008 ska
ingå i landstingsstyrelsens landstingsbidrag. Med anledning av detta föreslås
att landstingsbidrag om 144,5 mkr överförs från koncernfinansiering till
landstingsstyrelsen.
En teknisk justering av hälso- och sjukvårdsnämndens landstingsbidrag
föreslås i detta ärende. Justeringen avser ökade anslag för psykiatrin. Med
anledning av detta föreslås att landstingsbidrag om 30,0 mkr överförs från
koncernfinansiering till hälso- och sjukvårdsnämnden.
Landstingsfullmäktige har fastställt investeringsbudget för år 2008 och
angett utgiftsnivåer för landstingets förvaltningar och bolag. Investeringsbudgeten är slutlig i och med fullmäktiges beslut.
SLL-koncernens budgeterade resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys samt landstingets budgeterade resultaträkning har justerats
med anledning av slutliga lokala budgetar (bilaga 1, tabeller under 1.2).
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