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Landstingsstyrelsen

Förslag till mål och budget för Stockholms läns landsting för år 2011 och planåren 2012-2013 samt investeringsbudget för år 2011 med inriktningsnivåer för
planåren 2012-2015

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

ÄRENDET
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsfullmäktige fastställa mål och budget
för Stockholms läns landsting för år 2011 och plan för åren 2012-2013 samt investeringsbudget för år 2011 och inriktningsnivåer för planåren 2012-2015.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta
att fastställa landstingsrådsberedningens förslag till mål och budget för Stockholms
läns landsting för år 2011 samt flerårsberäkningar för åren 2012-2013
att fastställa landstingsrådsberedningens förslag till resultatbudget, balansbudget och
finansieringsbudget för år 2011 och planer för åren 2012-2013
att fastställa landstingsrådsberedningens förslag till investeringsbudget för år 2011
med inriktningsnivåer för planåren 2012-2015
att fastställa skattesatsen för Stockholms läns landsting för år 2011 till 12,10 kronor
per skattekrona
att fastställa Stockholms läns landstings driftbudget för år 2011 enligt upprättat förslag till landstingsbidrag/tillskott och resultat- och avkastningskrav för respektive
nämnd/styrelse och bolag

Bilagor
1. Mångfald, valfrihet och trygghet – med fokus på framtiden.
Mål och budget 2011 med planår 2012-2013 för Stockholms läns landsting
2. Landstingsdirektörens PM
2010-11-02
3. Protokoll från revisionens budgetberedning
2010-08-25
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att fastställa landstingsrådsberedningens förslag till taxor och avgifter för år 2011
att styrelsen för Folktandvården AB medges göra en justering av prislistan för vuxentandvård med +2,6 procent för år 2011
att uppdra åt landstingsstyrelsen att i samband med budget 2012 återkomma med
förslag på ny investeringsprocess
att uppdra åt landstingsstyrelsen att genomföra en översyn av landstingets långsiktiga finansiella mål
att uppdra åt landstingsstyrelsen att utforma tidsplan och de förutsättningar som behövs för att landstingsfullmäktige ska kunna fatta beslut om budget 2012 i juni 2011
att uppdra åt landstingsstyrelsen att göra en översyn av soliditeten i landstingets
samtliga verksamheter
att uppdra åt trafiknämnden att upphandla ett helhetsansvar för skärgårdstrafiken
att uppdra åt dels kulturnämnden att utarbeta förslag till nytt flerårsavtal mellan
Stockholms läns landsting och Stiftelsen Stockholms Konserthus i samband med att
gällande flerårsavtal löper ut 2010, dels landstingsstyrelsen att besluta om nytt flerårsavtal mellan Stockholms läns landsting och Stiftelsen Stockholms Konserthus
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 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 bemyndiga landstingsstyrelsen att göra justeringar av teknisk art avseende denna
budget
att uppdra åt nämnder, styrelser och bolagsstyrelser att utforma sina respektive slutliga budgetar i enlighet med vad denna budget medger
att uppdra åt nämnder, styrelser och bolagsstyrelser att senast den 28 januari 2011
överlämna 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
vid fullmäktigesammanträdet i mars år 2011.
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Landstingsstyrelsen beslutar under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut
att uppdra åt landstingsstyrelsens förvaltning att åt nämnder, styrelser och bolagsstyrelser utarbeta anvisningar för arbetet med slutlig budget för år 2011.

Alliansen i Stockholms läns landsting har valt att fortsätta fokusera på kärnverksamheterna hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik. En kvalitativt god hälso- och sjukvård med hög tillgänglighet, en tillförlitlig kollektivtrafik och en budget i balans är
huvudmål även för 2011 års budget.
Basen för länets, och därmed även landstingets, utveckling är en fortsatt stark ekonomisk utveckling. Fler i arbete bidrar till denna tillväxt. Det skapar en bra grund för
fortsatt god ordning och reda i landstingets ekonomi. En ekonomi i balans ger förutsättningar för de satsningar som görs inom framförallt hälso- och sjukvården samt
kollektivtrafiken.
Tryggheten för stockholmarna ökar när det blir lättare att komma i kontakt med sjukvården och få en säker och jämlik vård av hög kvalitet. När tåg, bussar och båtar
kommer i tid underlättas vardagen för alla medborgare som är beroende av en väl
fungerande kollektivtrafik.
Budgeten för 2011 möjliggör uppfyllande av huvudmålen. Den innehåller fortsatt
starkt ökade tillskott till såväl hälso- och sjukvården som kollektivtrafiken. För femte
året i rad lägger Alliansen fram en ansvarsfull budget i balans med alla finansiella
mål uppfyllda. Skattesatsen föreslås oförändrad 2011.
Budgeten omfattar drygt 70 miljarder kronor som framförallt går till hälso- och sjukvård och kollektivtrafik för drygt två miljoner invånare i Stockholmsregionen. Med
ungefär 44 000 egna anställda och tusentals fler hos våra olika leverantörer är Stockholms läns landsting en av de största ekonomiska aktörerna i Sverige. Stockholms
läns landstings verksamheter berör och påverkar dagligen länets invånare, vare sig
det handlar om alla arbetsresor som görs med kollektivtrafiken, besöket på husläkarmottagningen för influensavaccinering, höftledsoperation på något av sjukhusen
eller ett besök på Konserthuset.
Genom Vårdval Stockholm ges medborgarna ett större inflytande över sin egen vård.
Stockholmarna kan nu välja sin egen vårdcentral i primärvården och frihet råder även
inom en rad andra områden där nu patienterna själva väljer vårdgivare. Fri etablering
inom Vårdval Stockholm har avskaffat den politiska detaljregleringen av vilka vårdverksamheter som ska finnas och var. Detta har bland annat lett till att medborgarna
fått många fler vårdgivare att välja mellan.
Vårdval Stockholm har inneburit en stärkt valfrihet för patienterna och fri etablering
för vårdgivarna har ökat mångfalden genom att många nya vårdgivare tillkommit.
Den utvecklingen kommer att fortsätta i och med att Vårdval Stockholm utökas till
allt fler områden, till exempel gynekologi, hudsjukvård samt öron- näsa- och hals-
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sjukdomar. En fortsatt ökad mångfald av vårdgivare ökar valfriheten för patienterna
samtidigt som skattebetalarnas pengar används på det mest effektiva sättet.
Budgeten för hälso- och sjukvården innebär en fortsatt satsning på att forma en sjukvårdspolitik för framtiden. Vård och behandling måste utformas efter människors och
patienters egna situation och förutsättningar. Det innebär att vara lyhörd för människors egna önskemål och möjligheter men framförallt för de skiftande behoven av
vård och behandling. De svårast sjuka har högsta prioritet men hälso- och sjukvården
ska också i mycket högre grad förebygga sjukdom och främja hälsa. Alla länets invånare har samma rätt till gott bemötande och vård efter behov, oavsett bakgrund och
individuella förutsättningar. Den vård som erbjuds ska vara av hög kvalitet, säker för
patienten och så långt möjligt baserad på vetenskapliga rön. Arbetet med att undvika
skador som uppkommer i vården ska intensifieras. Akutsjukvården ska förbättras,
bland annat genom kortare väntetider. Patientens roll och möjligheter ska också stärkas med modern medicin- och informationsteknik. Det ska bli lättare för patienterna
att kunna jämföra olika vårdgivares kvalitet.
Den samlade hälso- och sjukvårdens intäkter ökar med närmare 2 000 miljoner kronor. Satsningar görs inom flera områden, bland annat barn- och kvinnosjukvård, psykiatri och patientsäkerhet.
Stockholms läns landsting är en av landets största arbetsgivare och tar sitt personalansvar och sin ägarroll för den egna vårdproduktionen på stort allvar. Det mycket
lyckade arbetet med flerårsavtal med sjukhusen har skapat stabilare förutsättningar
för dessa och ska fortsätta under kommande år. Arbetet med Nya Karolinska Solna
(NKS) fortskrider under 2011 i enlighet med planerna.
När Stockholm växer måste också kollektivtrafiken växa. Den nya trafiknämnden
fortsätter arbetet med att förbättra punktligheten i kollektivtrafiken och gör dessutom
satsningar på bl.a. modern och tillgänglig trafikinformation, ökad trygghet för passagerarna och förbättrad tillgänglighet för funktionshindrade. Alliansen känner en
stolthet över att kollektivtrafiken har blivit bättre. Arbetet med att få en trafik i
världsklass går vidare även 2011. I kollektivtrafiken fortsätter utbudet att ökas och
tillförlitligheten för resenärerna ska bli ännu bättre. Samtidigt bibehålls priset på månadskortet på nuvarande nivå. Det ska vara tryggt och smidigt att resa med SL. Med
6 miljarder kronor i trafikinvesteringar under 2011 kan stockholmarna erbjudas ännu
mer, och ännu bättre, kollektivtrafik.
Stockholms läns landsting bedriver ett av de mest omfattande, ambitiösa och framgångsrika miljöarbetena i Sverige. Landstinget fortsätter utveckla miljöarbetet genom ett nytt miljöprogram med fortsatt hög ambitionsnivå. En utbyggd, miljövänlig
kollektivtrafik är nödvändig för att ett växande Stockholm ska kunna minska sin klimatpåverkan. Stockholms läns landsting erbjuder länsinvånarna världens mest miljövänliga kollektivtrafik och detta ska fortsätta.
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Torbjörn Rosdahl

Per-Inge Buskas
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Landstingsdirektören har i PM den 2 november 2010 överlämnat underlag för arbete med budget för 2011 (bilaga).

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 17 november 2010.

