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Landstingsstyrelsens förslag till beslut
___________________________________________________________________________

Förslag till mål och budget för år 2010 och planåren 20112012 samt investeringsbudget för år 2010 med inriktningsnivåer för planåren 2011-2014
Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd

Ärendet
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsfullmäktige fastställa mål och
budget för Stockholms läns landsting för år 2010 och plan för åren 20112012 samt investeringsbudget för år 2010 och inriktningsnivåer för planåren
2011-2014.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att fastställa landstingsrådsberedningens förslag till mål och budget för
Stockholms läns landsting för år 2010 samt flerårsberäkningar för åren
2011-2012
att fastställa landstingsrådsberedningens förslag till resultatbudget,
balansbudget och finansieringsbudget för år 2010 och planer för åren
2011-2012
att fastställa landstingsrådsberedningens förslag till investeringsbudget för år
2010 med inriktningsnivåer för planåren 2011-2014

Bilagor
1 Tillgänglighet och säkerhet, tillväxt och framtidstro,
Mål och budget 2010 för Stockholms läns landsting
2 Protokoll från revisionens budgetberedning
3 Socialdemokraternas förslag till budget
4 Vänsterpartiets förslag till budget
5 Miljöpartiets förslag till budget
6 Landstingsdirektörens PM
7 Utdrag ur minnesanteckningar från Centrala samverkansgruppen
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att fastställa skattesatsen för Stockholms läns landsting för år 2010 till
12,10 kronor per skattekrona
att fastställa Stockholms läns landstings driftbudget för år 2010 enligt
upprättat förslag till landstingsbidrag/tillskott och resultat- och avkastningskrav för respektive nämnd/styrelse och bolag
att fastställa landstingsrådsberedningens förslag till taxor och avgifter för år
2010
att medge styrelsen för Folktandvården AB att göra en justering av prislistan
för vuxentandvård med +3,2 procent för år 2010
att medge medelsförstärkning till Nya Karolinska Solna med
68 000 000 kronor för år 2010 med anledning av förändrade redovisningsprinciper för byggprojektet
att bevilja Stiftelsen Stockholms Konserthus ökat driftbidrag med
6 200 000 kronor för år 2010 avseende amortering av lån gällande
upprustning av Stockholms Konserthus vilket finansieras via enheten
Koncernfinansiering
att bevilja Skärgårdsstiftelsen ökat driftbidrag med 2 475 000 kronor för år
2010 för kapitalkostnader avseende tidigare beviljade lån för åren 2006-2011
vilket finansieras via enheten Koncernfinansiering
att uppdra åt nämnder, styrelser och bolagsstyrelser att till landstingsstyrelsen avlämna månadsbokslut, prognoser, delårsbokslut, årsbokslut,
personalbokslut, miljöbokslut, årsredovisning och övriga erforderliga
underlag till landstingets koncernbokslut och övrig uppföljning i enlighet
med de anvisningar som landstingsstyrelsens förvaltning utfärdar på
landstingsstyrelsens uppdrag
att uppdra åt landstingsstyrelsen att inför beslut om budget för år 2011, och
som ett led i beredningen av de programarbeten gällande investeringar som
är under utarbetande:
- ge en samlad beskrivning av möjligheter att med planerad kapacitet
tillsammans med befintlig kapacitet på effektivast möjliga sätt tillgodose
förväntade vårdbehov
- redovisa förslag till alternativ användning av lokaler som planeras
tomställas, eventuella tillkommande ombyggnadsinvesteringar och
finansiering av dessa
- ge förslag till tidplan för när förnyelse av operationslokaler,
akutmottagningar m.m. ska genomföras så att kostnadsökningar för hyror
m.m. kan hanteras inom givna finansiella ramar.
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att uppdra åt landstingsstyrelsen att besluta om Stockholms läns landstings
organisation av läkemedelskommittéverksamheten.
att uppdra åt landstingsstyrelsen att genomföra en översyn av resultatkraven
för landstingets verksamheter samt att återkomma med förslag på
hanteringsordning senast den 1 oktober 2010
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att successivt införa vårdval
inom alla områden där det är möjligt och funktionellt
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att verka för att öppen vård som
inte är beroende av sjukhusets resurser i högre grad utförs av andra
vårdgivare
att medge styrelsen för AB Storstockholms Lokaltrafik att förvärva övriga
delägares samtliga aktier i SL Kundtjänst AB
att medge styrelsen för AB Storstockholms Lokaltrafik att avveckla det
vilande bolaget SL Lidingö Trafik AB genom likvidation
att medge styrelsen för AB Storstockholms Lokaltrafik att successivt minska
aktieinnehavet i AB Transitio till en nivå om 10-20 procent motsvarande
nivån för SLs engagemang i bolaget genom försäljning av aktier till bokfört
värde till andra trafikhuvudmän
att medge styrelsen för AB Storstockholms Lokaltrafik att sälja resterande
aktier i Busslink i Sverige AB i enlighet med befintligt avtal om option
att bemyndiga landstingsstyrelsen att göra justeringar av teknisk art
avseende denna budget
att uppdra åt nämnder, styrelser och bolagsstyrelser att utforma sina
respektive slutliga budgetar i enlighet med vad denna budget medger
att uppdra åt nämnder, styrelser och bolagsstyrelser att senast den 22 januari
2010 överlämna behandlad budget till landstingsstyrelsen i enlighet med de
anvisningar som landstingsstyrelsens förvaltning utfärdar på
landstingsstyrelsens uppdrag
att uppdra åt landstingsstyrelsen att anmäla slutlig budget till
landstingsfullmäktige vid fullmäktigesammanträdet i mars år 2010

Landstingsstyrelsen har – under förutsättning av fullmäktiges beslut – för
egen del beslutat att uppdra åt landstingsstyrelsens förvaltning att åt
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nämnder, styrelser och bolagsstyrelser utarbeta anvisningar för arbetet med
slutlig budget för år 2010.

Alliansen i Stockholms läns landsting har valt att fokusera på kärnverksamheterna hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. En tillgänglig och kvalitativt
god hälso- och sjukvård, en tillförlitlig kollektivtrafik och en budget i balans
är huvudmål även för 2010 års budget. Tryggheten för stockholmarna ökar
när det blir lättare att komma i kontakt med sjukvården och få en bra vård.
När tåg och bussar kommer i tid underlättas vardagen för alla medborgare
som är beroende av en väl fungerande kollektivtrafik. Men allt detta kräver
också ordning och reda i ekonomin.
Budgeten för 2010 möjliggör uppfyllande av huvudmålen. Den innehåller
fortsatt ökade tillskott till såväl hälso- och sjukvården som kollektivtrafiken.
Och för fjärde året i rad lägger alliansen fram en budget i balans med alla
finansiella mål uppfyllda. Det är en ansvarsfull budget i tider av fortsatt
finansiell oro. Skattesatsen föreslås oförändrad 2010.
Genom Vårdval Stockholm ges medborgarna ett större inflytande över sin
egen vård. Stockholmarna kan nu välja sin egen husläkare i primärvården,
och frihet råder även på en rad andra områden där nu patienterna själva
väljer vårdgivare. Fri etablering inom Vårdval Stockholm har avskaffat den
politiska detaljregleringen av vilka vårdverksamheter som ska finnas och det
har lett till att medborgarna har fått många fler vårdgivare att välja mellan.
Allt fler delar av sjukvården kommer att omfattas av vårdvalet. Från 2010
införs vårdval för obstretiska ultraljud, specialiserad rehabilitering och vissa
delar av barn- och ungdomstandvården. Vårdval planeras även inom bl.a.
hudsjukvård och reumatologi. En fortsatt ökad mångfald av vårdgivare ökar
valfriheten för patienterna samtidigt som skattebetalarnas pengar används på
det mest effektiva sättet.
En satsning med närmare 1 500 miljoner kronor görs på hälso- och sjukvården. Satsningar görs inom bl.a. primärvård, psykiatri, barnsjukvård och
geriatrik. Slutenvårdens kapacitet och innehåll inom psykiatrin ses över. Den
första privat drivna psykiatriska slutenvården i Sverige startar sin verksamhet.
Ätstörningsvården fortsätter också att byggas ut kraftigt. Barnsjukvården
förstärks med bl.a. en ny närakut i södra länet och nordens första barnhospice
för specialiserad vård av sjuka barn i livets slutskede. En ytterligare bröstmottagning för snabba undersökningar av knölar i brösten startas. Geriatriken
förstärks, bl.a. sker en utökning av demensutredningar och väntetiden för att
få en plats på geriatriken halveras. Samordningsförbunden utvecklas vidare
för att förbättra rehabilitering och en snabb återgång till arbete eller utbildning.
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En tillgänglig sjukvård innebär att onödig väntan ska motverkas. En extra
satsning med 200 miljoner kronor kommer därför att göras på att fortsätta
arbetet för en sjukvård utan köer. Neuropsykiatriska utredningar, obesitaskirurgi för kraftigt överviktiga och IVF-behandling för barnlösa par är
områden där det behövs göras ytterligare insatser för att människor inte ska
behöva vänta för länge på vård.
När Stockholm växer måste också SL växa. SL fortsätter arbetet med att
förbättra punktligheten i kollektivtrafiken och gör dessutom satsningar på
bl.a. modern och tillgänglig trafikinformation, ökad trygghet för
passagerarna och förbättrad tillgänglighet för funktionshindrade. Alliansen
känner en stolthet över att SL har blivit bättre. Arbetet med att få till en
trafik i världsklass går vidare även 2010.
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Behandling i landstingsstyrelsen
Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 21 oktober 2009.
Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 3 november 2009.

Vid behandlingen i landstingsstyrelsen yrkades bifall dels till landstingsrådsberedningens förslag, dels till S-ledamöternas förslag, dels till V-ledamotens
förslag, dels till MP-ledamotens förslag.

Landstingsstyrelsens beslut fattades utan omröstning.

S-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag (bilaga).
V-ledamoten reserverade sig till förmån för sitt förslag (bilaga).
MP-ledamoten reserverade sig till förmån för sitt förslag (bilaga).

Ärendet och dess beredning
Landstingsdirektören har i PM den 7 oktober 2009 överlämnat underlag
för arbete med budget för 2010 (bilaga).

