FÖRSLAG TILL BESLUT
LANDSTINGSSTYRELSEN
Miljöpartiet de gröna

2016-05-24
Ärende 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
Landstingsstyrelsen
1.

att fastställa Miljöpartiets förslag till mål och budget för Stockholms
läns landsting för år 2017 samt flerårsberäkningar för åren 20182020

2.

att fastställa Miljöpartiets förslag till resultatbudget, balansbudget
och finansieringsbudget för år 2017 och planer för åren 2018-2020

3.

att fastställa Miljöpartiets förslag till investeringsbudget för år 2017
inklusive plan för år 2018-2021

4.

att fastställa skattesatsen för Stockholms läns landsting för år 2017
till 12,23 kronor per skattekrona

5.

att fastställa landstingsbidrag och resultat- och avkastningskrav för
respektive nämnd/styrelse och bolag i enlighet med Miljöpartiets
förslag

6.

att fastställa Miljöpartiets förslag till taxor och avgifter för år 2017

7.

att förstärka arbetet med kvalitets-, miljö- och hållbarhetsfrågor
samt verksamhetsuppföljning i upphandlingsarbetet

8.

att uppdra till landstingsdirektören att tillse att samtliga
verksamheter genomför analyser och antar strategier som syftar till
att uppnå målet om en klimatneutral Stockholmsregion 2030, samt
att arbetet redovisas i kommande delårs- och årsredovisningar

9.

att uppföljning, och revidering då målen uppnåtts, av landstingets
nuvarande och kommande miljöprogram (Miljöutmaning 2016 och
därpå följande program) ska ske årligen och redovisas i
årsredovisningen med tydliga indikatorer
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10.

att anpassa samtliga förvaltningskostnader efter uppdrag och behov
samt minska konsultanvändandet med 280 miljoner kronor

11.

att påbörja utvärdering av handlingsplan 2014-2016 för
jämställdhet, jämlikhet och mångfald i enlighet med CEMRdeklarationen samt presentera en plan för förutsättningen av detta
arbete

12.

att uppdra till landstingsstyrelsen att säkerställa att fler enheter,
bolag och utförare inom landstingets verksamheter blir HBTQcertifierade

13.

att uppdra åt landstingsstyrelsen att ta fram könsuppdelad statistik

14.

att uppdra åt alla nämnder och styrelser att jämställdhetsintegrera
budgetprocessen så att en genusbudget kan antas enlighet med
gällande EU-direktiv i syfte att fördela landstingets resurser
jämställt.

15.

att inte inleda försäljning av Sabbatsberg 16

Personalutskottet
16.

att Stockholms läns landsting skall ställa krav på
kollektivavtalsliknande villkor hos leverantörer, samt
underleverantörer vid upphandlingar i all verksamhet

17.

att ställa krav på personalövertagande vid upphandlingar och
verksamhetsövergångar för att bibehålla kontinuitet och kvalitet i
upphandlade tjänster

18.

att utbilda 200 specialistsjuksköterskor per år

19.

att sjuksköterskor som specialistutbildar sig ska studera med fullt
bibehållen lön

20.

att optimera hälso- och sjukvårdspersonalens schemaläggning
genom att ge personalen inflytande över planeringen

21.

att införa ett ledarskapsprogram för alla chefer inom landstingets
hälso- och sjukvård

22.

att fördubbla satsningen att anställa personer med
funktionsnedsättningar inom projektet ”Att undanröja hinder”

23.

att avsätta 60 miljoner kronor i en särskild lönesatsning på
sjuksköterskor och biomedicinska analytiker
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24.

att skapa ett testprojekt med kortare arbetsdag eller kortare
arbetsvecka för sjuksköterskor med bibehållen lön

Miljöberedningen
25.

att verka för minimal miljöpåverkan bland landstingsfinansierad
och upphandlad verksamhet

26.

att uppdra åt landstingsstyrelsen att initiera ett programarbete i
samverkan med regionens aktörer för att öka skyddet för
Stockholmsregionens gröna kilar

27.

att uppdra åt landstingsstyrelsen att höja målsättningen vad gäller
materialåtervinningsgraden till 50 procent år 2017

28.

att uppdra åt landstingsstyrelsen att sätta ett nytt mål på 50 procent
för minskningen av energiförbrukningen i landstingets fastigheter
och uppdra åt Locum och andra berörda parter att ta fram ett
förslag på åtgärder för sina respektive fastigheter

29.

att uppdra åt landstingsstyrelsen och Locum AB att säkerställa att
av de 125 000 m2 takyta med god solinstrålning som landstinget
äger ska så stor andel som möjligt täckas av solceller

30.

att Stockholms läns landsting sätter som mål att alla
landstingsfinansierad verksamhet är fossilfri 2025

Forskningsberedningen
31.

att alla avtal med utförare av hälso- och sjukvård ska ha tydliga
forsknings- och utbildningsuppdrag så att hela sjukvården bidrar till
utvecklingen av nya behandlingsmetoder, läkemedel, arbetssätt med
mera

32.

att uppdra åt landstingsstyrelsen att i enlighet med avtal fördjupa
samverkan med universitet och högskolor för att bidra till
kompetensförsörjning, bästa möjliga vård och kollektivtrafik samt
en långsiktigt hållbar Stockholmsregion med avseende på miljö,
klimat, ekonomi och social hållbarhet

Beredningen för utbyggd tunnelbana
33.

att ge landstingsdirektören i uppdrag att snarast genomföra en
ekonomisk genomlysning över hela projektet utbyggd tunnelbana i
syfte att i tid upptäcka och hantera finansiella risker i projektet
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Hälso- och sjukvårdsnämnden
34.

att avsätta 50 miljoner kronor om året i en social investeringsfond
riktad till barn och unga med syfte att underlätta för landstinget och
kommunerna att tillsammans arbeta förebyggande inom folkhälsa
kring motion, mat, alkohol, tobak, mat och psykisk ohälsa

35.

att utarbeta en etableringsstrategi i syfte att kontrollera den
geografiska etableringen av vårdaktörer för att säkerställa att länets
medborgare får en jämlik tillgång till såväl primär- som
specialistvård

36.

att införa kostnadskontroll med hjälp av kostnadstak för vissa
vårdval

37.

att utveckla ersättningssystemet och förfrågningsunderlag för
husläkarmottagningar som styr mot en mer jämlik fördelning av
vårdens resurser, ett tydligare hälsouppdrag och utökat psykiatriskt
uppdrag.

38.

att ge hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att permanentera det
utökade hembesöksprogrammet i Rinkeby

39.

att ge hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att se över
ersättningsystemet och uppdraget för MVC och BVC, och införa en
viktad ersättning som ger socioekonomiskt svaga områden ökad
ersättning

40.

att inrätta livsstilsmottagningar för barn och unga, med uppdraget
att arbeta både med öppenvården och slutenvården.

41.

att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att genomföra en
särskild kartläggning av de eftersatta vårdbehoven i den södra och
den nordvästra regionhalvan av Stockholms län samt ge förslag på
åtgärder

42.

att erbjuda papperslösa all vård, även sådan som inte är akut

43.

att erbjuda fattiga EU-medborgare och tredjelandsmedborgare med
uppehållstillstånd i EU samma vård som erbjuds papperslösa

44.

att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att införa
personcentrerad vård där så är tillämpbart

45.

att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att utforma en garanti
så att alla cancerpatienter får behandling inom fyra veckor efter
remiss
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46.

att uppdra till hälso- och sjukvårdsnämnden att avbryta införande
av vårdval geriatrik.

47.

att SLSO är huvudaktör i att ta emot och organisera den vård som
utskiftas från akutsjukhusen

48.

att återinföra målsättningen att ambulansen ska vara på plats inom
10 minuter vid prio-ett larm

49.

att uppdra åt Hälso- och sjukvårdsnämnden att utarbeta riktlinjer
som möjliggör för ambulanspersonal att bedöma och prioritera
behovet av ambulanstransport

50.

att utreda effektiva sjuktransporter med ambulansbuss mellan
sjukhus och andra vårdenheten

51.

att garantera att föräldrar som vill ska ha rätt att ha en barnmorska
närvarande under hela den aktiva förlossningen

52.

att upprätta en barnmorskeledd förlossningsenhet på Karolinska
sjukhuset, Huddinge

53.

att upprätta organisationsplan för sammanhållen mödravård,
förlossningsvård och barnavård som utgår ifrån relationen mellan
födande föräldrar och barnmorsk

54.

att ta bort “Fritt val av hjälpmedel” inom hörselvården, och därmed
återgå till att brukare av hörapparater får välja ur SLL:s
upphandlade sortiment

55.

att i införa krav på att minst en psykolog på varje vårdcentral

56.

att satsa på ett större utbud av beprövade psykoterapeutiska
metoder inom den psykiatriska vården

57.

att anta en nollvision för bältesläggningar och avskiljning inom barn
och ungdomspsykiatrin

58.

att ta fram en genomförandeplan för renoverings- och nybyggnation
för psykiatrins lokaler

59.

att stärka målsättningen förekomsten av vårdrelaterade infektioner,
målet ska vara 5 procent
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60.

att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att omedelbart avbryta
utredning och andra förberedelser för en privatisering av ytterligare
akutsjukhus

Patientnämnden
61.

att ge Patientnämnden verktyg att vidta åtgärder mot vårdgivare
som inte återkopplar till patientnämnden

62.

att Patientnämnden 2017 tilldelas 2 miljoner kronor extra i syfte att
utveckla det förebyggande arbetet

63.

att intensifiera det förebyggande arbetet avseende patientsäkerhet
och då inkludera kommunerna i ökad utsträckning

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
64.

att beslut om införande eller upphörande av vårdvalsområden, och
vårdvalsansökningar om etablering i Norrtälje kommun, hänskjuta
dessa beslut till Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i
Norrtälje

65.

att Landstingsstyrelsen ges i uppdrag att säkerställa att hänsyn
alltid tas till att det finns två beställare av hälso- och sjukvård i
Stockholms läns landsting

Taxor i sjukvården
66.

att idag subventionerade preventivmedel skall vara kostnadsfria för
personer till och med 25 års ålder

67.

att barnsjukvård ska vara avgiftsfri

Trafiknämnden
68.

att uppdra åt trafiknämnden att ta fram en modell för BRT-trafik i
Stockholms län

69.

att ansöka hos regeringen att trängselavgifterna omvandlas till en
regional avgift

70.

att använda den regionala trängselavgiften till att bygga ut
kollektivtrafiken

71.

att skapa ett regionalt lånecykelsystem för hela Stockholms län och
använda SL-Access som valideringssystem
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72.

att förbättra infrastrukturen och service på replipunkter och andra
större bytespunkter mellan sjö- och landtrafik inom
kollektivtrafiken på Mälaren och i skärgården

73.

att uppdra till trafiknämnden att återkomma med förslag till
förbättrade samverkansmetoder kring planeringsprocesser där
landstinget, kommuner och ev. andra markägare är involverade i
syfte att klara investeringar inom planerad tidsram

74.

att uppdra åt trafiknämnden att genomföra nödvändiga
investeringar för att möjliggöra påstigning genom alla dörrar inom
busstrafiken

75.

att trafikförsörjningsprogrammets mål till år 2020 ska vara att
kollektivtrafikens andel ökar med minst 5 procentenheter jämfört
med 2015

76.

att trafikförsörjningsprogrammets mål till år 2030 ska vara att
kollektivtrafikens andel ökar med minst 20 procentenheter jämfört
med 2015

77.

att uppdra åt trafiknämnden att påbörja utredning och verka för ett
införande av kollektivtrafikkörfält på Essingeleden

78.

att avveckla spärrarna i spårtrafiken och införa öppen spärrlinje,
med början på de stationer där trängseln är som störst

79.

att uppdra åt trafiknämnden att installera pilotanläggningar med
plattformsbarriärer på två stationer längs med röda linjen

80.

att utveckla biljettkontrollerna så att dessa, i kombination med
öppen spärrlinje, leder till att målen om ökad betalningsgrad nås

Taxor i SL, WÅAB, Färdtjänst
81.

att införa enhetstaxa i enlighet med överenskommelsen mellan
Miljöpartiet och Alliansen

Kulturnämnden
82.

att tillföra kulturnämnden 30 miljoner kronor i utökade
landstingsbidrag

83.

att mångfald och representativitet lyfts och genomsyrar landstingets
institutioner och enskilda projekt

84.

att införa en förmedlande länsfunktion för teater
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85.

att införa ett läsecentrum för att främja länets läsfrämjande insatser

Tillväxt- och regionplanenämnden
86.

att Stockholms läns landsting ansöker till regeringen om att bilda
Region Stockholm med utökade befogenheter rörande den regionala
utvecklingen.

87.

att tillföra 10 miljoner kronor extra till Tillväxt- och
regionplaneförvaltningen till arbetet med skapandet av en
klimatneutral Stockholmsregion 2030

