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Landstingsstyrelsen

Budget för Stockholms läns landsting för 2007 och plan för åren 2008-2009 samt
investeringsbudget för 2007 och plan för åren 2008-2011

Föredragande landstingsråd: Chris Heister

ÄRENDET
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsfullmäktige fastställa budgeten för Stockholms
läns landsting 2007 och flerårsberäkningar för åren 2008-2009 samt investeringsbudget för
2007 och plan för åren 2008-2011.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen dels föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att fastställa landstingsrådsberedningens förslag till budget för Stockholms läns landsting för
år 2007 samt flerårsberäkningar för åren 2008-2009
att fastställa resultatbudget, balansbudget och finansieringsbudget för år 2007 och planer
för åren 2008-2009 enligt bilaga
att fastställa investeringsbudgeten för år 2007 samt plan för åren 2008-2011 enligt bilaga
att fastställa landstingsskatten för år 2007 till 12,27 kronor per skattekrona
att fastställa Stockholms läns landstings driftsbudget för år 2007 enligt upprättat förslag till
landstingsbidrag/tillskott och resultat- och avkastningskrav för respektive nämnd/styrelse
och bolag

Bilaga
Landstingsrådsberedningens förslag till budget för 2007 och flerårsberäkningar för åren
2008-2009 med bilagor
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att fastställa taxor och avgifter för år 2007 enligt bilaga
att uppdra till nämnder och bolag 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 tidigarelägga delårsbokslutet till ett delårsbokslut som omfattar 6 månader
att landstingsstyrelsen ges i uppdrag att beräkna omställningskostnader för samtliga delar
av strukturarbetet samt att beakta dessa kostnader såsom upplupna kostnader i årsbokslut
för år 2006 i enlighet med god redovisningssed
att uppdra till landstingsstyrelsen att i årsbokslut för år 2006 göra avsättning för ändrade
försäkringstekniska antaganden, vilket innebär en förändring av nu gällande diskonteringsränta från 3 till 2 procent samt att justera livslängdsantagandet med 3 år samt att för detta
åberopa särskilda skäl i årsbokslut 2006
att styrelsen för Folktandvården Stockholms län AB medges göra en justering av prislistan
för vuxentandvård med en genomsnittlig höjning om 2,25 procent år 2007
att reservera 80 miljoner under koncernfinansiering för genomförandet av GVD under
2007
att anta den nationella IT-strategin för vård och omsorg enligt bilaga
att uppdra åt landstingsstyrelsen att tillsammans med övriga landsting medverka i genomförandet av handlingsplanen avseende nationell IT-infrastrukturplattform för vården och omsorgen till en bruttokostnad av 45 miljoner kronor för Stockholms läns landsting 2007
att uppdra åt landstingsstyrelsen att framlägga förslag på förtydligade ägardirektiv som styr
mot mål
att uppdra åt HSN att ta fram en strategi för att uppnå jämlik och jämställd sjukvård.
Vårdresultaten analyseras och utvärderas utifrån mäns respektive kvinnors villkor
att Stockholms läns landsting uppvaktar regeringen om behovet av en samlad patienträttighetslagstiftning
att en särskild enhet för patientsäkerhet inrättas
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att patienten ska ha rätt att välja läkare, vårdenhet samt ges inflytande över val av tidpunkt
för behandlingen, en starkare koppling mellan patientens val av vårdgivare och vårdgivarens
ekonomiska ersättning införs
att en utvecklad vårdgaranti införs som ska omfatta alla medicinskt motiverade behandlingar, även psykiatrin, patienten ska erbjudas vård i tid, varje vårdgivare ska vara skyldig att
informera patienten om vårdgarantin och var vård kan erhållas med kort väntetid, och om
vårdgivare inte kan erbjuda vård i tid ska patienten erbjudas vård efter eget önskemål i
länet, i ett annat landsting eller hos en annan vårdgivare
att uppdra till landstingsstyrelsen att se över och utveckla folkhälsopolicyn
att det förebyggande arbetet av de stora folksjukdomarna som stroke, hjärt-/kärlsjukdomar, astma-/allergi, diabetes, övervikt och psykisk ohälsa stärks samt att arbetet för
att minska alkoholkonsumtionen och överviktprojekt stärks
att screening av tjocktarmscancer införs successivt
att möjligheten till ögonbottenundersökning vartannat år ökas
att invånarna i Stockholms län ska erbjudas en tillgängligare vård genom en väl fungerande
närsjukvård oavsett var i länet man bor, att barnfamiljer och äldre ska kunna erbjudas
hembesök samt att fri etablering med ett tydligt åtagande införs för allmänläkare/vårdteam,
geriatriker och barnläkare
att ett länsövergripande patientvalssystem med aktiv listning och fri etablering med ett tydligt åtagande införs den 1 januari 2008, vilket innebär att alla invånare får en reell möjlighet
att aktivt välja sin egen doktor
att remisstvånget inom sjukgymnastiken avskaffas samt att en utredning genomförs om hur
de med störst vårdbehov av sjukgymnastik och de med behov av hög tillgänglighet ska få
sina behov tillgodosedda
att närsjukvården ska organiseras så att de äldres speciella behov av kontinuitet och närhet
kan tillgodoses samt att äldre med stora och sammansatta vårdbehov erbjuds en fast vårdkontakt samt att den psykosociala och geriatriska vårdkompetensen stärks
att närakuternas verksamhet ses över och ansvaret för jourverksamhet kvällar och helger
övergår successivt till närsjukvården och att tillgången på barnkompetens samt ögonläkare,
hudläkare, reumatologer och neurologer ses över
att satsa på äldre genom ökad tillgänglighet och specialanpassad vård, införa trygghetskvitto och hembesök
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att fler demensutredningar genomförs, ökad kapacitet inom geriatriken, stärkt äldrepsykiatri och utökad palliativ vård
att hälsosamtal för äldre över 75 år införs i hela länet i samverkan med kommunerna
att kartläggning av äldrevårdsforskningen inom Stockholms läns landsting görs samt att ett
forskningsanknutet äldrecentra skapas
att en översyn av den psykiatriska vårdens uppdrag, organisation och kostnadsläge, entreprenörers möjlighet att medverka till en förbättrad psykiatri ökas, utredning om behov av
ytterligare utbyggnad inom psykiatrin genomförs, både inom vuxen- barn- och ungdomspsykiatrin genom att ett nytt ersättningssystem införs
att patienternas valfrihet inom psykiatrin ökar samt att individuella vårdplaner för alla psykiskt sjuka upprättas
att ett projekt startar där Maria Ungdom kommer att samverka med Södersjukhusets mottagning för våldtagna kvinnor
att regeringen uppvaktas om ett statligt ansvar för rättspsykiatrin och att övergångsvård för
rättspsykiatriska patienter införs
att en särskild översyn av vårdutbudet inom cancervården, förlossnings- och neonatalvården, barnsjukvården, dialyssjukvården, in-vitro-fertiliseringsvården samt rehabilitering
att förbättra cancersjukvården; förverkligandet av utvecklingsplanen, kontaktsjuksköterskor/vårdkoordinatorer införs samt att den palliativa vården förstärks
att en översyn av den prehospitala vården görs; behov av ytterligare ambulanshelikopterverksamhet samt fler akutbilar och MC-läkare och att ett center på Södersjukhuset startar
att utreda behovet av multifokala linser i samband med gråstarrsoperationer och hur finansiering ska ske
att hiv-mottagningen Venhälsan får eget uppdrag för hiv-prevention och STI-verksamhet
att Venhälsan ska vara kvar på Södersjukhuset med eget vårdavtal
att intensivvården på Karolinska Universitetssjukhuset förstärks
att Astrid Lindgrens barnsjukhus intensivvård inkl neonatal intensivvård byggs ut
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att se över driftsformerna för bl a medicinsk service på akutsjukhusen (röntgen, lab
m m)
att fortsätta utveckla kvaliteten i förlossnings- och BB-vården samt införa en platsgaranti
att barnakuten på Danderyds sjukhus får utökade öppettider samt utökat uppdrag, att
Astrid Lindgrens barnakut får ytterligare resurser för triagefunktion, att en närakut öppnas i
närheten av Astrid Lindgrens barnsjukhus i samarbete med privat vårdgivare, samt att närsjukvården ges ökade möjligheter att ta emot barn genom utbildning inom barnsjukvård
att barn samt vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder får ökad tillgänglighet till utredning och behandling
att pneumokockvaccinering av barn införs
att uppdrag att utreda nya driftsformer för Folktandvården AB:s verksamhet
att vårdgivare skall godkännas genom ett auktorisationssystem
att uppdra åt landstingsstyrelsen att lämna förslag till en modell för rankning av sjukhus
samt kvalitetsredovisningar
att en översyn och fortsatt utveckling görs av DRG-systemet och att ersättningssystem och
vårdkedjor inom olika vårdområden utvecklas, kundvalsmodeller och vårdansvarsbudget
utvecklas
att utreda hur andelen av vård inom avancerad hemsjukvård samt dagkirurgi kan utökas
att uppvakta regeringen så att landstingets upphandlingar kan utvecklas för att kunna förlänga kontraktstiderna samt för att kvalitetskrav ska ges större betydelse vid upphandling
att utmaningsrätt och fri etablering i Stockholms läns landsting prövas
att ett mångfaldskansli inrättas
att en strukturell och organisatorisk genomgång av Karolinska Universitetssjukhuset sätts
igång omedelbart samt att avtalen ges en mer decentraliserad inriktning
att andra driftsformer av akutsjukhusen prövas
att samordna funktionerna så att fler läkare och sjuksköterskor med utländsk härkomst
kan rekryteras och få legitimation samt långsiktigt säkra regionens behov av sjukvårdspersonal
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att öka självständigheten inom SLSO:s verksamheter som ett första steg mot avknoppning
att en utredning om GBS-screening genomförs
att patienten vid inställda operationer, av andra skäl än medicinska, kompenseras ekonomiskt
att inleda diskussioner med berörda trafikhuvudmän om ett gemensamt taxesystem i Mälardalen
att inleda förhandlingar med staten om en långsiktigt lösning avseende skötsel av Banverkets spår och att SL:s tåg prioriteras i rusningstrafik enligt tidigare överenskommelse
att intensifiera arbetet med att öka tillgängligheten i kollektivtrafiken för alla med funktionshinder
att initiera att det tillsammans med länets kommuner tas fram ett program för att stoppa
klotter och skadegörelse
att uppdra åt SL:s styrelse uppvaktar regeringen om behovet av fler poliser i kollektivtrafiken
att uppdra åt SL:s styrelse att arbeta fram en trafiksäkerhetspolicy
att uppdra åt SL:s styrelse att hos Vägverket begära att få höja straffavgiften vid resa utan
giltigt färdbevis till 1.200 kronor
att uppdra åt SL:s styrelse att formulera avtal med och förbättra incitamenten för trafikutövarna att kontrollera att passagerarna erlagt avgift
att organisera ett barn- och ungdomsråd för trafiken
att SL:s styrelse får i uppdrag att utreda ett nytt prissystem där kriterier som studeras bl a
ska vara resans längd, tidsdifferentiering, ”trohetsrabatt” och takpris
att införa studeranderabatt på teminskort inom SL-trafiken
att uppdra åt Färdtjänstnämnden att utreda hur rullstolstaxi ska göras tillgängligt på rimliga
villkor
att överföra naturbruksskolorna organisatoriskt till landstingsstyrelsen
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att uppdra till landstingsstyrelsen att vidta nödvändiga reglementsändringar med anledning
av överföringen av naturbruksskolorna
att uppdra till landstingsstyrelsen att utreda förutsättningarna för att naturbruksskolorna
övergår till annan huvudman
att inrätta två regionala FoU-enheter inom äldreområdet i samverkan mellan landsting och
kommuner i norra länet, samt att anslå 3 mkr av FoUU:s budget för ändamålet
att uppdra till landstingsstyrelsen att särskilt granska IT, såväl strategi som totala kostnader, i landstinget och återkomma till landstingsfullmäktige under 2007
att uppdra åt landstingsstyrelsen att se över möjligheterna att effektivisera de administrativa
stödprocesserna i syfte att minska kostnader och minska byråkrati
att uppdra åt landstingsstyrelsen att utveckla investeringsprocessen i syfte att skapa ökad
jämförbarhet
att utveckla och använda Offentligt-Privat-Samarbete (OPS) för investeringar där så är
lämpligt
att uppdra till landstingsstyrelsen att inrätta ett tillväxtpolitiskt råd
att fastställa de finansiella målen i enlighet med denna budget
att fastställa principer för mandatstöd, kanslistöd, villkor för landstingsråd m.m. i enlighet
med den överenskommelse som träffats mellan partierna representerade i Stockholms läns
landstingsfullmäktige
att uppdra till landstingsstyrelsen att inleda förhandlingar med regeringen om utjämningssystemet, villkoren för forskning och utbildning samt finansieringen av infrastrukturen
att bevilja regionplane- och trafiknämnden ett projektanslag på 2 miljoner kronor för fortsatt arbete under 2007 med processen kring trafikens infrastruktur i Stockholms län och
Mälardalen
att bemyndiga landstingsstyrelsen att fastställa slutliga bidrag till Skärgårdsstiftelsen i
Stockholms län och ALMI Företagspartner AB samt att finansiera därvid tillkommande
medelsbehov ur anslag som står till styrelsens förfogande
att bemyndiga landstingsstyrelsen att göra justeringar av teknisk art avseende denna budget
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att uppdra åt utskott/nämnder/bolagsstyrelser att utforma sina respektive slutliga budgetar i
enlighet med denna budget
att nämnder och styrelser senast den 31 januari 2007 överlämnar 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 senast vid
fullmäktigesammanträdet i mars år 2007
dels - under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut - för egen del besluta
att uppdra åt landstingsstyrelsens förvaltning att utarbeta anvisningar för arbetet med slutlig
budget 2007
att uppdra åt landstingsdirektören att senast den 1 juni 2007 framlägga förslag till förtydligade ägardirektiv som styr mot mål.

Chris Heister

Per-Inge Buskas
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Landstingsrådsberedningen överlämnar förslag till budget för Stockholms läns landsting
2007 och plan för åren 2008-2011 samt investeringsbudget för 2007 och plan för åren
2008-2011.

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 15 november 2006.

