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Fastställande av direktiv för budget 2006 och planering för 2007-2008 samt
investeringsplan 2007-2010
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att fastställa direktiv för budget 2006 och för planeringsåren 2007-2008
att fastställa långsiktiga finansiella mål för Stockholms läns landsting i enlighet med
förslaget i dessa direktiv
att uppdra åt landstingsstyrelsen att besluta om de kompletterande direktiv som krävs
och i övrigt fullgöra de uppdrag som framgår av direktiven
att uppdra åt utskott/nämnder/bolagsstyrelser att utforma sina respektive
budgetunderlag i enlighet med föreslagna direktiv
att uppdra åt landstingsstyrelsen att till landstingsfullmäktige i september i år redovisa
resultatet av de förutsedda och utlovade effektivitetsvinster som sammanslagningen av
Karolinska Sjukhuset och Huddinge Universitetssjukhus genererat
att uppdra åt landstingsstyrelsen att i samverkan med berörda nämnder och styrelser
analysera vilka besparingsmöjligheter som finns genom en gemensam drift och
förvaltning av hälso- och sjukvårdens IT-stöd
att landstingsstyrelsen i budgetunderlaget för 2006 skall redovisa en övergripande plan
för genomförandet av GVD inklusive plan för finansiering
att landstingsstyrelsen skall utarbeta modell/principer för formulering av
resultat/avkastningskrav på förvaltningar och bolag inklusive modell för att stimulera till
prestation utöver krav
att AB SL skall redovisa uthållig nivå på reinvesteringar och underhåll till
budgetunderlag för 2006

att AB SL får i uppdrag att i samråd med landstingsstyrelsens förvaltning utvärdera
alternativa modeller att finansiera investeringar, till exempel samfinansiering
att uppdra åt landstingsstyrelsen att ensa den personaladministrativa datainsamlingen.
Landstingsstyrelsen beslutar för egen del
att uppdra åt landstingsstyrelsens förvaltning att utarbeta anvisningar för budgetarbetet
under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut
att sänka gränsen för ospecificerade investeringsobjekt för AB SL från 50 miljoner
kronor till 25 miljoner kronor från och med år 2006
att uppdra åt landstingsstyrelsens förvaltning att utreda och redovisa hur den
utjämningsskatt Stockholms läns landsting betalar till andra landsting används i dessa
landsting
att återuppta förhandlingarna med regeringen om
- dels förändringar av skatteutjämningssystemet
- dels förutsättningar för utvecklingsarbete, forskning, vårdstrukturer och
infrastruktursatsningar m.m.återuppta förhandlingar med staten om villkoren för
Stockholms läns landsting
att uppdra åt landstingsstyrelsens förvaltning att i budgeten för 2006 redovisa en analys
avseende Stockholms läns landstings räntekänslighet.
Direktiven ger landstingsstyrelsens förvaltning samt övriga förvaltningar/nämnder/bolag
övergripande riktlinjer för planeringen inför budgetbeslutet i november månad. Avsikten
med direktiven är att ge en tydlig inriktning för Stockholms läns landsting och dess
verksamheter.
I centrum står medborgaren. Landstinget ska på bästa sätt ge den service som
medborgaren i Stockholms län betalar för via landstingsskatten. För att kunna nå detta
mål krävs att Stockholms läns landsting samverkar med alla de goda krafter som finns i
samhället.
Direktiven, och det fortsatta budgetarbetet, skall kännetecknas av ett tydligt patient- och
resenärsperspektiv. Det uppdrag landstinget har förtydligas och fokuseras helt kring
landstingets primära uppgifter. Renodlingen av landstingets verksamhet påbörjas under
2006 och fortsätter under hela planperioden.
Vidare ska budgetarbetet inriktas på kvalitet, mångfald och förbättrad tillgänglighet.
Ambitionen skall vara att skattepengarna används på bästa möjliga sätt. För att uppnå
detta ska landstinget på sikt lämna sin roll som producent av sjukvård. Inom
kollektivtrafiken har detta mål i princip nåtts.

Stockholms läns landsting är en stor aktör i vår region. De åtgärder som landstinget kan
vidta för att förbättra tillväxtförutsättningarna ska genomföras. Här återfinns en bred
samverkan mellan privat och offentlig sektor, en tydlig fokusering på forskning och
utveckling, ett konsekvent ledarskap kring den regionala planeringen, en sänkt
landstingsskatt samt åtgärder som vitaliserar företagande och sysselsättning inom
vårdsektorn. Stockholms läns landsting ska också bli ett föredöme för IT-användning
inom vården.

