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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
Landstingsstyrelsens föreslår landstingsfullmäktige fastställa mål och budget
för Stockholms läns landsting för år 2010 och plan för åren 2011-2012 samt
investeringsbudget för år 2010 och inriktningsnivåer för planåren 20112014.

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

2009-08-21

2009-10-07
2009-10-21

FÖRSLAG 2009:87

2
LS 0910-0883

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 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.

