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Förslag till budget för Stockholms läns landsting för 2008
och planåren 2009- 2010 samt investeringsbudget för 2008
och planåren 2009-2012 samt behandling av motion
2006:8 om samordnad informationspolicy för funktionshindrade i kollektivtrafiken, motion 2006:20 om handbok
angående tillgängligheten i kollektivtrafiken, motion
2006:21 om studentrabatt för SL kortet, motion 2007:6 om
utredning av spårbilssystem, motion 2007:11 om översvämningsrisker som hotar kollektivtrafiken, motion
2007:14 om landstingshuset som blivande energiföredöme
samt motion 2007:15 om höjd trafiksäkerhet i busstrafiken
Förslag till beslut
Vänsterpartiet föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att fastställa vänsterpartiets förslag till budget för Stockholms läns landsting för år 2008 samt flerårsberäkningar för åren 2009 – 2010
att fastställa vänsterpartiets förslag till resultatbudget, balansbudget, och
finansieringsbudget för år 2008 och planer för åren 2009- 2010
att fastställa vänsterpartiets förslag till investeringsbudget för år 2008 samt
plan för 2009- 2012
att fastställa landstingsskatten för år 2008 till 12,27 kronor per skattekrona
att fastställa vänsterpartiets förslag till taxor och avgifter för år 2008
att fastställa Stockholms läns landstings driftbudget för 2008 enligt vänsterpartiets förslag till landstingsbidrag/tillskott och resultat- och avkastningskrav för respektive nämnd/styrelse och bolag
att uppdra åt landstingets verksamheter att aktivt arbeta med utlandsrekrytering inom bristområden för att säkerställa att nyckelkompetens finns
inom vården samt underlätta för personer med utländsk vårdutbildning att
få svensk legitimation genom att erbjuda auskultations- och praktikplatser
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att landstingsstyrelsen ges i uppdrag att under 2008 ta fram en landstingsövergripande HBT- policy med förslag till åtgärder för att bryta den heteronormativa strukturen inom landstingets verksamheter
att uppdra åt landstingsstyrelsen och avveckla utvecklingskansliet och istället inrätta ett framtidskansli som ska stödja personalinitiativ för utveckling
av landstingets egna verksamhet
att landstinget vid upphandlingar ska ställa tydliga krav på kompetensutveckling, samverkan, kollektivavtalsliknande villkor, EU:s arbetstidsdirektiv, meddelarfrihet och antidiskrimineringsklausuler
att verksamheternas mångfalds- jämställdhets- och HBT- arbete ska följas
upp i delårsbokslut och återrapporteras
att alla anställda inom landstinget ska ha ett eget kompetenskonto och individuell kompetensplan
att arbetstiderna förkortas för skötare och undersköterskor inom psykiatri,
geriatrik och hemsjukvård
att landstinget tar särskilt ansvar för att öka antalet lönebidragsanställda
samt att lönebidragsanställda ska ha lön efter kompetens
att uppdra åt landstingets verksamheter att bedriva ett aktivt säkerhetsoch arbetsmiljöarbete inom sina verksamheter och ta ansvar för sina anställda. Nolltolerans mot våld och hot ska råda
att utarbeta en strategi för att åtgärda osakliga löneskillnader beroende på
kön utifrån arbetet med arbetsvärdering som genomförts under 2007
att prioritera personalgrupper med eftersatt löneutveckling inom ramen för
landtingets lönepolicy
att könsuppdelad statistik ska analyseras ur ett verksamhetsperspektiv och
åtgärder föreslås vid behov
att uppdra åt nämnder och styrelser att vidta de åtgärder som krävs för att
nå målet om 50 % förnybara bränslen 2011
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att uppdra åt nämnder och styrelser att verka för att utsläppen av de mest
miljöstörande läkemedlen minskar och avveckla användningen av särskilt
farliga kemikalier
att uppdra åt nämnder och styrelser att minska användningen av dubbdäck
och förbjuda inköp av däck med de cancerframkallande HA- oljorna
att omfördela 300 miljoner kronor från Vårdval Stockholm till förstärkningar och utveckling av närsjukvården och primärvården i socialt utsatta
områden och där ohälsotalen är höga
att satsa 15 miljoner kronor 2008 för att på något av akutsjukhusen öppna
en akutmottagning för personer, i huvudsak unga män, som utsatts för
grovt gatuvåld, uppdraget ska även omfatta förebyggande upplysningsarbete och ett särskilt forskningsprojekt
att satsa 50 miljoner kronor 2008 för att förbättra omhändertagandet och
vården av dom äldre samt stärka hemsjukvården för dom äldre
att satsa 20 miljoner kronor 2008 i samverkan med kommunerna på stärkt
och förbättrat stöd till anhöriga, med särskilt fokus på kvinnornas situation
att satsa 185 miljoner kronor på barnsjukvården 2008 för fortsatta förstärkningar och utveckling
att satsa 75 miljoner kronor 2008 på kvinnors hälsa och jämställd vård
att uppdra åt landstingsstyrelsen att tillsätta en central funktion som ges i
uppdrag att genomföra handlingsplanen mäns våld mot kvinnor
att satsa 15 miljoner kronor 2008 för att starta en mottagning med specialistkompetens dit personer med kroniskt trötthetssyndrom kan remitteras
att satsa 35 miljoner kronor 2008 på det förebyggande folkhälsoarbetet
samt att resurser avsätts för folkhälsoarbetet i kommunerna
att uppdra åt landstingsstyrelsen ta fram en långsiktig hivstrategi för
Stockholms läns landsting i samverkan med intresseorganisationerna och
producenterna

LS 0705-0451,
0603-0561, 0610-1693,
0610-1694, 0702-0181,
0703-0297, 0703-0301,
0703- 0302

4 (5)
Ärende 8

att satsa 20 miljoner kronor 2008 för förbättringar av hälsan för nyanlända
flyktingar
att satsa 30 miljoner kronor 2008 till utveckling och förbättringar av
Stockholms läns landstings missbruksvård
att inrätta avgiftningsplatser för kvinnor i samverkan med brukarna,
att landstinget tillsammans med Stockholms stad utreder och förbereder en
ansökan till Socialstyrelsen för startandet av sprututbytesprogram för injektionsmissbrukare samt redovisa uppdraget fösta kvartalet 2008
att satsa 200 miljoner kronor 2008 till förbättringar av psykiatrin och förebyggande insatser mot psykisk ohälsa och kvalitetsutveckling av slutenvården
att avvisa den förslagna prishöjningen inom Folktandvården på 2,25 %
samt tillföra 18 miljoner kronor i ägartillskott
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att utarbeta fleråriga avtal med
Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset AB, och Danderyds sjukhus AB
att uppdra till SL att återinföra enhetstaxan och avskaffa zonerna i kollektivtrafiken från 1 mars 2008
att uppdra till SL och införa en klimatbonus där periodkortet är avgiftsfritt
tolfte månaden genom prenumeration
att en ungdomsrabatt införs med gratis kollektivtrafik för alla t.o.m. 16 års
ålder
att uppdra åt SL att utreda möjligheten till fler öppna spärrlinjer i kollektivtrafiken
att satsa ytterligare 10,5 miljoner kronor 2008 på kulturen
att uppdra åt landstingsstyrelsen att permanenta patientsäkerhetskommitten
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att uppdra åt utskott/nämnder/bolagsstyrelser att utforma sina respektive
slutliga budgetar i enlighet vänsterpartiets budgetförslag
att uppdra åt landstingsstyrelsen att anmäla slutlig budget till landstingsfullmäktige senast vid fullmäktigesammanträdet i mars 2008
att anse motion 2006:8 om en samordnad informationspolicy för funktionshindrade och personer med begränsad rörlighet i hela kollektivtrafiken
samt motion 2006:20 om handbok angående tillgängligheten i kollektivtrafiken besvarad
att anse motion 2006:21 om studentrabatt för SL- kort besvarad
att anse motion 2007:11 om översvämningsrisker som hotar kollektivtrafiken besvarad
att bifalla motion 2007:15 om höjd trafiksäkerhet i busstrafiken
att uppdra till landstingsstyrelsens förvaltning att utarbeta anvisningar för
arbetet med slutlig budget 2008.
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