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Hantering av konjunkturstödet
Under 2009 beslutade riksdagen om ett särskilt konjunkturstöd till kommunsektorn för att mildra effekterna av finanskrisen. För Stockholms läns
landsting motsvarar stödet 842 miljoner kr. Stödet betalades ut i december
2009 och angavs att gälla för 2010. Stödet var känt vid budgettillfället och
hela beloppet arbetades in i 2010 års budget.
I samband med behandling av september månads bokslut 2010 (LS 10100809) beslutade landstingsfullmäktige den 30 november 2010 att periodisera det tillfälliga konjunkturstödet 2010, 842 mkr över två år, 2010 och
2011. Periodiseringen ska inarbetas i prognos från och med månadsbokslut
för oktober 2010 med 421 mkr 2010. I budget 2011 inarbetas 421 mkr.
Beslutet motiverades enligt följande: ”Kommuner och landsting har för
2010 erhållit ett tillfälligt konjunkturstöd från staten. Enligt SKL ska detta
statsbidrag hanteras redovisningsmässigt som andra generella statsbidrag,
vilket innebär att statsbidraget redovisas som intäkt det år som bidraget
utfaller. Syftet med det tillfälliga konjunkturstödet var att mildra effekterna
av den ekonomiska krisen. Då återhämtningen efter krisen är mer utdragen
än ett år föreslås att bidraget på 842 miljoner kronor i stället fördelas över
två år, 2010 och 2011 med 421 miljoner kronor per år. Periodiseringen ska
arbetas in i prognosen för 2010 års resultat från och med månadsbokslut
för oktober 2010 samt i budget för 2011.”
Under hösten 2010 diskuterades det i kommuner och landsting huruvida
konjunkturstödet kunde periodiseras, bl a utifrån att en konjunktur sällan
är ettårig, eller inte kunde periodiseras utifrån god redovisningssed. Västra
Götalandsregionen har i en skrivelse daterad 19 oktober 2010 hemställt till
Rådet för kommunal redovisning att pröva om det är förenligt med god redovisningssed och i enlighet med matchningsprincipen att periodisera
konjunkturstödet över en period längre än ett år. Rådet återkom med ett
yttrande den 16 december där de skriver att en periodisering, enligt rådet,
inte är förenligt med god redovisningssed.
Detta yttrande kom efter landstingsfullmäktiges beslut om periodisering
och efter fullmäktiges beslut om mål och budget för 2011.
Periodiseringen av konjunkturstödet har därför hanterats såsom anges i lag
(1997:614) om kommunal redovisning när det gäller avvikelse från god redovisningssed. I 1 kap 3 § God redovisningssed anges att ”Om avvikelse
görs från vad som följer av allmänna råd eller rekommendationer från
normgivande organ på det kommunala området, skall upplysning om detta
och om skälen för avvikelsen lämnas i en not”.
För att uppfylla lagens krav har information om hanteringen av konjunkturstödet lämnats på flera ställen i årsredovisningen; Resultatanalysen sidan 21, Generella statsbidrag sidan 25, Koncernfinansiering sidan 38, Not 1
Redovisningsprinciper sidan 102 samt i Not 5 Skatteintäkter sidan 108.

Lagens krav har således uppfyllts.
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