FÖRSLAG TILL BESLUT
LANDSTINGSSTYRELSEN
VÄNSTERPARTIET

2016-05-24

Ärende nr 5
LS 2016-0257

Mål och budget för år 2017 och plan för åren 2018-2021 samt
investeringsbudget för år 2017 för Stockholms läns landsting
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
1. att fastställa Vänsterpartiets förslag till mål och budget för Stockholms läns landsting för år
2017 samt flerårsberäkningar för åren 2018–2020
2. att fastställa Vänsterpartiets förslag till resultatbudget, balansbudget
och finansieringsbudget för år 2017 och planer för åren 2018–2020
3. att fastställa Vänsterpartiets förslag till investeringsbudget för år 2017
inklusive plan för år 2018–2021
4. att fastställa skattesatsen för Stockholms läns landsting för år 2017 till
12,33 kronor per skattekrona
5. att i enlighet med Vänsterpartiets budget fastställa landstingsbidrag och resultat- och
avkastningskrav för respektive nämnd/styrelse och bolag
6. att fastställa Vänsterpartiets förslag till taxor och avgifter för år 2017
7. att godkänna förslag till tidplan för budgetprocess 2018 samt tillhörande direktiv
8. att uppdra åt nämnder, styrelser och bolagsstyrelser att till landstingsstyrelsen avlämna
månadsrapporter, prognoser, tertialrapport, delårsrapport, årsbokslut,
medarbetarrapporter, miljörapporter, årsredovisning och övriga erforderliga underlag till
landstingets koncernbokslut och övrig uppföljning i enlighet med de anvisningar som
landstingsdirektören utfärdar på landstingsstyrelsens uppdrag
9. att bemyndiga landstingsstyrelsen att göra justeringar av teknisk art avseende denna budget
10. att åberopa synnerliga skäl för att upprätta en budget där intäkterna inte överstiger
kostnaderna för år 2017 och planer för åren 2018–2020 med hänsyn till de
omställningskostnader som planeras inom ramen för framtidens hälso- och sjukvård
11. att uppdra åt nämnder, styrelser och bolagsstyrelser att utforma sina respektive slutliga
budgetar i enlighet med vad budget 2017 medger
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12. att uppdra åt nämnder, styrelser och bolagsstyrelser att senast den 27 oktober 2016
överlämna behandlad slutlig budget till landstingsstyrelsen i enlighet med de anvisningar
som landstingsdirektören utfärdar på landstingsstyrelsens uppdrag
13. att uppdra åt landstingsstyrelsen att anmäla slutlig budget 2017 till landstingsfullmäktige vid
fullmäktigesammanträdet den 13 december 2016
14. att godkänna ianspråktagande år 2017 av reservering för att täcka framtida kostnader för
omstrukturering i samband med framtidens hälso- och sjukvård
15. att partistöd ska betalas ut enligt reglemente för partistöd för tiden den 15 oktober 2016 till
och med den 14 oktober 2017
16. att uppdra åt landstingsstyrelsen att fortsätta förberedelsearbetet inför en eventuell
regionbildning
17. att godkänna inriktningen av förändringar i vårdutbudet, som redovisas i Framtidsplanen
och i enlighet med Vänsterpartiets budget
18. att säkra Locums fastighetsbestånd för att långsiktigt garantera sjukvårdens strategiska
behov av ändamålsenliga lokaler
19. att avsätta 500 miljoner kronor i en kompetensförsörjningspott för landstingsstyrelsen att
förfoga över samt uppdra åt landstingsstyrelsen att i samverkan med arbetsmarknadens
parter fördela mellan löneökningar, arbetsmiljösatsningar,
kompetensutveckling/försörjning, utbildning samt personalförstärkning
20. att sänka landstingsrådsarvoden till max 80 % av statsrådsarvodet
21. att uppdra åt landstingsstyrelsen att utarbeta förslag till en lönepolicy för Stockholms läns
landsting där lika lön för lika eller likvärdigt arbete är utgångspunkten
22. att uppdra åt landstingsstyrelsen att snarast återkomma med ett förslag på
landstingsövergripande kompetensförsörjningsstrategi för hälso- och
sjukvårdsprofessionerna i enlighet med Vänsterpartiets budget
23. att uppdra åt landstingsstyrelsen att utveckla en modell för lönebortfall vid karensdag inom
akutmottagningarna enligt Vänsterpartiets budgetförslag
24. att uppdra åt landstingsstyrelsen att inleda ett försök med sänkt heltidsnorm för personal på
akutmottagningar och förlossning i enlighet med Vänsterpartiets förslag
25. att uppdra åt landstingstyrelsen att i samråd med berörda nämnder arbeta för att fördubbla
antalet lönebidragsanställningar inom landstingets verksamheter och förvaltningar
26. att uppdra åt landstingsstyrelsen att införa akademisk specialisttjänstgöring för
sjuksköterskor (AST) utifrån Vårdförbundets modell
27. att uppdra åt landstingsstyrelsen att införa specialisttjänstgöring för undersköterskor
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28. att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att införa kliniskt basår enligt Västra Götalands
modell
29. att fastställa inriktningen på lokalisering och utveckling av den psykiatriska vården enligt
Vänsterpartiets budgetförslag
30. att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att anpassa och utveckla vårdavtal, uppföljning,
ersättningsmodeller och beskrivningssystem för att stödja inriktningen på utvecklingen i
enlighet med Vänsterpartiets budgetförslag samt Vänsterpartiets Hälsoval
31. att uppdra åt trafiknämnden att arbeta mot målet att fördubbla kollektivtrafikens andelar av
de motoriserade transporterna till 2020
32. att avskaffa zongränserna i kollektivtrafiken och införa enhetstaxa för resor i hela länet i
enlighet med det förslag som ges i Vänsterpartiets budget
33. att införa fri tilldelning av resor samt slopad 3-milsgräns inom hela färdtjänsten
34. att fastställa att pensionärer reser kostnadsfritt med kollektivtrafiken i lågtrafik
35. att fastställa att barn upp till 12 år reser kostnadsfritt med kollektivtrafiken
36. att uppdra åt trafiknämnden att se över och i hög utsträckning återställa turtätheten i
kollektivtrafiken
37. att ordinarie SL-taxa ska gälla inom skärgårdstrafiken året runt samt att klimattaxa införs på
linjer med lågt resande
38. att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att återställa ersättningsnivåerna för medicinska
aborter
39. att inga nya vårdval införs och att planerna för vårdval geriatrik, vårdval urologi och vårdval
gynekologi avbryts
40. att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att utreda två nya närsjukhus varav ett med
migrationsinriktning
41. att receptbelagda preventivmedel upp till 25 år avgiftsbefrias
42. att införa avgiftsfria besök i akutsjukvården för barn upp till 18 år
43. att avgiftsbefria sjukresor och hjälpmedel i enlighet med Vänsterpartiets förslag
44. att avsätta 5 mnkr i ökade anslag till HBT-hälsan/Sösam
45. att HPV-vaccin ska omfatta även pojkar och riskgrupper som HIV-bärare och män som har
sex med män
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46. att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att återinföra familjecentraler med riktlinjen att
en familjecentral ska finnas i varje kommun och stadsdel
47. att godkänna extra satsningar för asylsökande i enlighet med Vänsterpartiets budgetförslag
48. att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att införa mobila geriatriska team
49. att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att öppna två nya ungdomsmottagningar varav
en mobil
50. att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att se över och att säkra tillgång till ambulans i
norra länet
51. att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att genomföra satsningar inom psykiatri/
beroendevården i enlighet med Vänsterpartiets förslag
52. att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att permanenta projektet med Psykautambulansen samt ha den i bruk hela dygnet
53. att avsätta 2 miljoner kronor mer än alliansen till Patientnämnden
54. att inte godkänna att styrelsen för Folktandvården Stockholms län AB genomför en
prishöjning för 2017
55. att uppdra åt kulturnämnden att avsätta medel för ett kunskapscentrum kring kultur och
hälsa
56. att uppdra åt landstingsstyrelsen att ansöka om medlemskap i ICORN och förbinda sig att
erbjuda skydd, uppehälle och möjlighet till kulturutövande för förföljda och hotade
konstnärer

