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Landstingsstyrelsen

Förslag till budget för Stockholms läns landsting för 2008 och planåren 20092010 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
Socialdemokraterna föreslår landstingsstyrelsen dels föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att fastställa socialdemokraternas förslag till budget för Stockholms läns landsting
för år 2008 samt plan för åren 2009-2010
att fastställa resultatbudget, balansbudget och finansieringsbudget för år 2008 och
planer för åren 2009-2010
att fastställa investeringsbudgeten för år 2008 samt plan för åren 2009-2012
att fastställa landstingsskatten för år 2008 till 12,27 kronor per skattekrona
att fastställa Stockholms läns landstings driftsbudget för år 2008 enligt socialdemokraternas förslag till landstingsbidrag/tillskott och resultat- och avkastningskrav för
respektive nämnd/styrelse och bolag
att fastställa taxor och avgifter för år 2008 enligt socialdemokraternas förslag
att uppdra åt landstingsstyrelsen att tillsammans med regeringens samordningsman
omgående ta aktiva initiativ för att påbörja regionbildningsprocessen i StockholmMälarregionen genom överläggningar med företrädare från de omgivande länen
att uppvakta regeringen om att intäkterna av trängselskatter till stor del ska gå till
förbättringar av kollektivtrafiken
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att uppvakta regeringen om att landstinget snarast bör överta ansvaret för regionala
utvecklingsfrågor från länsstyrelsen
att uppdra till landstingsstyrelsen att uppvakta regeringen i syfte att få till stånd universitetsstatus och ökade FoUU-resurser för Södertörns högskola
att återinföra enhetstaxa för enkelbiljetter i SL-trafiken
att bevara den enhetliga taxan på SLs periodkort
att fastställa priset på SLs 30-dagars kort till 620 kr per månad
att med anledning av trängselskatten utöka SL-trafiken ytterligare
att markant utöka antalet försäljningsställen för SL-biljetter
att säkerställa de planerade utbyggnaderna av tvärbanan
att snarast bygga ut dubbelspåret Södertälje hamn – Södertälje centrum samt färdigställa bangårdsombyggnaderna mellan Märsta - Uppsala
att utreda en nedsättning av bötesbeloppet vid fuskåkandet mot tecknande av ett
långsiktigt abonnemang på SL-kort
att ta fram en plan för när alla bussar i trafik på vägar med hastighetsbegränsning
över 70 km/h ska ha utrustats med säkerhetsbälte
att avskaffa tremilsgränsen och därmed införa enhetstaxa utan zoner i Färdtjänsten
att utöka resetilldelningen för färdtjänstresenärer med de allra största behoven
att inrätta en fristående kundombudsman för färdtjänstresenärerna
att sjukresor med SL ska ge rätt till kostnadsersättning
att fortsätta driften av närakuterna vid Jakobsberg, Bromma, Farsta, Södertälje, Skärholmen, Solna, Huddinge, Handen, Nacka, Järva och Löwenströmska samt på Södermalm och Sabbatsberg.
att under år 2008 tillskapa närakuter vid Liljeholmen, i Botkyrka samt i Nynäshamn.
att utveckla den socioekonomiska ersättningen inom primärvården/närsjukvården

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
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att avsätta medel för att fördubbla Hälso- och sjukvårdsnämndens folkhälsoanslag
från 14 miljoner kronor till 28 miljoner kronor
att starta försöksverksamhet med en så kallad vårdmobil under tre år
att medel avsätts för att kunna starta införande av livmodershalsvaccin hösten 2008
att genomföra en oberoende utvärdering av de sociala effekterna av Vårdval Stockholm
att från och med den 1 januari 2008 införa avgiftsfri barnsjukvård även inom akutsjukvården
att inrätta en regional barnombudsman inom vården
att uppdra till Hälso- och sjukvårdsnämnden att vidta åtgärder i syfte att kraftfullt
förbättra tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin samt starta försök med
föräldrautbildning
att uppdra till Hälso- och sjukvårdsnämnden att på projektbasis införa befattningar
som socialläkare
att uppdra till Hälso- och sjukvårdsnämnden att tillsammans med Stockholms stad
bygga ett nytt centrum för hemlösa vid Södersjukhuset
att uppdra till Hälso- och sjukvårdsnämnden att förbereda införande av sprutbytesprogram på ett antal platser i länet
att uppdra till Hälso- och sjukvårdsnämnden att med fokus på bemötande och eventuell diskriminering vidta åtgärder för att förbättra patient- och barnsäkerheten inom
förlossningsvården
att landstinget medverkar till att starta ett nytt samordningsförbund i Nynäshamn
samt avsätter 2 miljoner kronor i detta syfte
att utöka landstingets finansiering av samordningsförbunden i Botkyrka 3 miljoner
kronor samt samordningsförbundet i Huddinge med 1 miljon kronor
att uppdra till Hälso- och sjukvårdsnämnden att vidta åtgärder för att säkra verksamheten vid länets familjcentraler
att fastställa landstingsbidraget 2008 till Patientnämnden till 16,1 miljoner kronor
att starta dialysenheter i Norrtälje och Södertälje
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att uppdra åt Hälso- och sjukvårdsnämnden att utöka rehabiliteringsinsatserna för
cancerpatienter
att avsätta 28 miljoner kronor ytterligare till Hälso- och sjukvårdsnämnden i syfte att
inrätta fler slutenvårdsplatser inom akutsjukvården
att i övrigt uppdra åt förvaltningar och bolag att i sin helhet beakta de direktiv och
uppdrag som anges i socialdemokraternas förslag till budget för 2008
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 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
att bifalla motion 2007:15
att anse motionerna 2006:8, 2006:20, 2006:21, 2007:6, 2007:11, 2007:14 besvarade

dels - under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut - för egen del besluta
att uppdra åt landstingsstyrelsens förvaltning att utarbeta anvisningar för arbetet med
slutlig budget 2007.

