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Landstingsstyrelsen, ärende 12

Budget för Stockholms läns landsting för 2007 och plan för åren 2008-2009 samt
invsteringsbudget för 2007 och plan för åren 2008-2011
Socialdemokraterna föreslår landstingsstyrelsen dels föreslå landstingsfullmäktige besluta
att fastställa socialdemokraternas förslag till budget för Stockholms läns landsting för år
2007 samt plan för åren 2008-2009
att fastställa resultatbudget, balansbudget och finansieringsbudget för år 2007 och planer
för åren 2008-2009
att fastställa investeringsbudgeten för år 2007 samt plan för åren 2008-2011
att fastställa landstingsskatten för år 2007 till 12,27 kronor per skattekrona
att fastställa Stockholms läns landstings driftsbudget för år 2007 enligt socialdemokraternas
förslag till landstingsbidrag/tillskott och resultat- och avkastningskrav för respektive
nämnd/styrelse och bolag
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 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
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att sjukvårdens strategiska fastigheter ska ägas av landstinget
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 uppvakta regeringen om att landstinget får överta ansvaret för regionala utvecklingfrågor
från länsstyrelsen
att samtliga medarbetare ska vara garanterade ett årligt utvecklingssamtal med sin närmaste
chef
att landstingets chefer ska genomgå utbildningar i genomförande av utvecklingssamtal
att varje medarbetare ska få en individuell kompetensutvecklingsplan som är kopplad till
landstingets kompetensanalysmodell
att landstingets chefer ska utbildas i arbetstidsfrågor för att uppmuntra ett fortsatt aktivt
arbete i arbetstidsfrågor
att 12 miljoner kronor avsätts för stöd till olika arbetsmiljöprojekt i vården
att 10 miljoner kronor avsätts för ett första steg i en lönesatsning på paramedicinarna
att fortsätta arbetet med analys och presentation av könsuppdelad statistik
att certifierad jämställdhetsutbildning av chefer inom landstinget och den påbörjade jämställdhetsutbildningen av alla anställda i landstinget ska fortsätta under 2007
att uppdra till hälso- och sjukvårdsnämnden att se över hur patientens rätt i vården kan
förtydligas, utvecklas och kommuniceras bättre med medborgarna
att hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att sammanställa, analysera och redovisa
väntetidsläget för mottagningsbesök i primärvården och vid specialistvårdsenheter samt
väntetiden till vissa behandlingar/åtgärder
att resurserna inom de paramedicinska verksamheterna omfördelas mellan olika geografiska områden för att få en mer jämlik fördelning av vården
att resurser för psykosociala insatser, rehabiliteringsinsatser och ungdomsmottagningar ska
utjämnas mellan olika geografiska områden
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att forskning kring kvinnors sjukdomar, särskilt inom hjärt- och kärlsjukdomar ska prioriteras inom landstingets FoUU-insatser
att de regionala vårdprogrammen ska inriktas på att undanröja skillnader mellan män och
kvinnor i den vård de får
att genomföra en särskild satsning satsning på förebyggande arbete mot ökande alkoholkonsumtion och droganvändning bland unga kvinnor
att särskilda projektmedel om 2 miljoner kronor avsätts till utbildning och till etiska diskussioner om bemötandefrågor i vården där en vikktig aspekt ska vara de rådande skillnaderna i upplevelse av bemötande i vården mellan invandrare och svenskfödda
att tillgången till geriatrisk kompetens inom närsjukvården byggs ut
att utöka tillgngen till barnkompetens inom närsjukvården
att under 2007 inrätta nya närakuter i Liljeholmen, Botkyrka och Nynäshamn
att under 2007 inrätta jourläkarbilar i ytterligare 11 kommuner
att uppdra till Hälso- och sjukvårdsnämnden att utarbeta en handlingsplan för att öka etableringen av specialistläkare knutna till Närsjukvårdscentra, särskilt till de geografiska områden som idag har låg grad av etablering av specialistläkare
att starta försöksverksamhet med en så kallad vårdmobil under tre år med start under våren 2007
att den framtida inriktningen på hälso- och sjukvårdsstrukturen som slogs fast i 3 S skall
fullföljas
att det prehospitala omhändertagandet utvecklas genom att ett prehospitalt centrum inrättas
att fler separata enheter med elektiv vård successivt skapas
att akutsjukhusens konsultverksamhet i närsjukvården ska förstärkas
att anslå 10 miljoner kronor i extra resurser för att skapa fler slutenvårdsplatser inom somatiken
att införa Vårdlots/kontaktsjuksköterskor för alla cancerpatienter
att fullfölja utvecklingspalenen för cancervården
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att utöka antalet vårdplatser i cancervården
att successivt införa screening för colorektalcancer
att kvinnors rätt till mammografi ska byggas ut att gälla upp till 75 års ålder
att utöka atalet intensivvårdsplatser inom neonatalvården
att Barnsjukhuset Astrid Lindgrens intensivvård byggs ut
att öka antalet förlossningsplatser
att förstärka vårdkedjan inom strokevården samt avsätta 3 miljoner kronor i detta syfte
att öka antalet beställningar på ögonbotten-screeningar till diabetiker
att tio närakuter under 2007 ges tillgång till barnkompetens
att under 2007 starta familjecentraler i Huddinge, Södertälje, Nacka, Nynäshamn och
Värmdö
att förstärka äldrepsykiatrin med 14 miljoner extra från och med 2007
att för 2007 avsätta 10 miljoner konor för projektet med hälsosamtal för alla som fyllt 75
år
att under 2007 inrätta äldreteam i Huddinge, Botkyrka, Nacka och Värmdö
att införa ett projekt med äldrelots under 2007 i Huddinge, Botkyrka och Järfälla
att uppdra till Häloso- och ch sjukvårdsnämden att under 2007 undersöka möjligheterna
att starta fler äldrevårdscenraler, exempelvis på Gärdetoch i Hallonbergen
att utöka antalet slutenvårdsplatser inom psykiatrin
att inrätta Trygghetskvitto inom psykiatrin
att bygga ut den psykosociala kompetensen på vårdcentralerna
att förstärka samverkan med 2 miljoner kronor mellan landsting och kommun för att säkerställa bostad och sysselsättning för psykiskt sjuka
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att öka projektstödet till patient- och anhörigorganisationerna inom psykiatrin med 2 miljoner kronor
att projekt för förebyggande arbete mot ökande alkoholkonsumtion och droganvändning
bland unga kvinnor
att ingå ett särskilt handslag med idrottsrörelsen i Stockholms län om gemensamma projekt
för att öka alla barns möjlighet till en rik fritid med mer fysisk aktivitet och i detta syfte anslå
3 miljoner kronor i projektmedel
att landstinget ska ställa hälso- och sjukvårdens kompetens till förfogande för de skolor
som vill ha hjälp med att bli hälsocertifierade genom en systematisk genomgång av skolmat,
skolhälsovård, motion på schemat och uppmuntrande till aktiv lek.
att Folktandvården AB skall finnas kvar i landstingets ägo
att landstinget ska uppvakta regeringen i syfte att få till stånd en nationell tandvårdsreform
att sjukvårdens ersättningssystem i större utsträckning skall premiera vårdcentraler som
uppvisar god tillgänglighet avseende både telefon och besök
att vårdgarantin ges ökade resurser för extra beställningar med 298 miljoner kronor
att den avgiftsfria barnsjukvården behålls
att handlingsplanen för jämlik vård färdigställs och tankesättet om jämlik och jämställd vård
ska integreras i all verksamhet
att landstingets akutsjukhus inte ska säljas till privata ägare eller läggas ut på entreprenad,
varken helt eller delvis
att cancervården förstärks med 100 miljoner kronor, vilket bland annat innebär att antalet
vårdplatser ökar
att det för alla cancerpatienter införs en skriftlig vårdplan
att uppdra till landstingsstyrelsen att utarbeta en strategi för att successivt få till stånd öppna
kvalitetsredovisningar avseende kvalitet och prestationer hos olika vårdgivare
att landstinget aktivt ska arbeta för att öka vårdpersonalens patientnära tid och minska
administrativt kringarbete
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att uppvakta regeringen om att intäkterna av trängselskatter till stor del ska gå till förbättringar av kollektivtrafiken
att bibehålla enhetstaxa utan zoner i SL-trafiken
att landstinget och AB SL skall verka för byggandet av Citybanan i enlighet med ingånget
avtal
att bygga ut stomtrafiken
att genomföra en översyn av trafikutbudet i AB SL för att klara ökad resandeefterfrågan
att AB SL i samverkan med WÅAB och Färdtjänsten fortsätter arbetet med att skapa
bättre förutsättningar för funktionshindrade att nyttja den allmänna kollektivtrafiken
att AB SL ska verka för samordning av trafikhuvudmännens taxesystem i Mälardalen under förutsättning av ett bibehållande av enhetstaxan i Stockholms län
att utöka andelen av SL-trafiken som drivs med förnyelsebara bränslen
att uppdra åt AB SL att utreda möjligheterna att korta restiderna i t-banetrafiken, exempelvis genom inrättande av snabbtåg som inte stannar vid alla stationer
att AB SL ska fortsätta förberedelserna för utbyggnad av Tvärbanan
att AB SL ska fullfölja de planerade investeringarna för förbättrad pendeltågstrafik med
nya depåer och uppställningshallar i Södertälje och Nynäshamn.
att AB SL ska samverka med Södertälje kommun för att kunna förlänga pendeltågstrafiken till Hölö
att uppdra till AB SL att bjuda in taxibolagen till samarbete om försäljning av kombinationsresor med SL och taxi i syfte att öka tryggheten och möjliggöra resor hem till dörren
att uppdra till AB SL att ta fram koncept för försäljning där SL-resande kan inkluderas i en
vara eller tjänst
att AB SL att öka antalet försäljningsställen av färdbevis genom att utöka antalet ombud
att AB SL ska förbättra trafikantinformationen genom utbyggd realtidsinformation på hållplatser och fordon
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att AB SL ska bjuda in trafikentreprenörerna och de fackliga organisationerna till samtal
med syfte att skapa fasta gemensamma strukturer för att hantera behov av omskolning och
trygghet till följd av förändrat arbetsinnehåll för de anställda inom SL-trafiken
att införa enhetstaxa utan zoner i Färdtjänsten
att uttöka resetilldelningen för färdtjänstresenärer med de allra största behoven
att bygga ut Närtrafiken
att utöka Waxholmsbolagets vintertrafik mot målen i regionplanen
att 5 miljoner kronor avsätts för att landstinget ska delta i arbetet med att etablera en regional filmfond i Stockholms län
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 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
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

Stockholms läns landsting
SOCIALDEMOKRATERNA

FÖRSLAG TILL BESLUT
2006-11-21

8

LS 0611-1837

att uppdra åt landstingsstyrelsens förvaltning att utarbeta anvisningar för arbetet med slutlig
budget 2007

