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Fastställande av budgetdirektiv för 2008

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att utgå från miljöpartiets budgetförslag för 2007 med planering för 2008-2009 i
de direktiv som förvaltningen och verksamheterna arbetar med inför budgeten
2008.

Miljöpartiet de Gröna har för budgeten 2008 utgångspunkten oförändrad
skattesats. Slutgiltigt ställningstagande tas i höstens budgetarbete då de
ekonomiska förutsättningarna är bättre kända.
Det övergripande målet för planeringen av all landstingsverksamhet ska vara att
bidra till en långsiktigt hållbar och hälsofrämjande utveckling. Stora resurser ska
läggas på implementering av landstingets miljöprogram och folkhälsopolicy.
Landstingets upphandlingskompetens avseende social, ekologisk och ekonomisk
hållbarhet måste stärkas. Alla landstingets verksamheter ska vara fossilbränslefria
till 2015. En klimat- och sårbarhetsutredning ska initieras.
För att uppnå målet om en hälsofrämjande hälso- och sjukvård ska en långsiktig
handlingsplan upprättas. Uppbyggnad av hälsocentraler med multiprofessionell
och utökad kompetens i livsstils- och miljörelaterad ohälsa, smärttillstånd och
psykisk ohälsa är en viktig del i detta arbete. Utveckling av hälsofrämjande
sjukhus enligt WHO:s koncept ska också ingå. En god arbetsmiljö med tillgång
till friskvårdsaktiviteter ska främjas.
Förebyggande insatser och insatser vid kroniska sjukdomar och rehabilitering för
alla åldrar och diagnosområden ska prioriteras.
Viktiga områden för kunskapsutvecklingen mot ett mer hälsofrämjande synsätt är
multiprofessionell forskning och multiprofessionellt arbetssätt. Tandvård,
somatisk och psykiatrisk vård, beteendevetenskap, biomedicinska, toxikologiska
och tekniska kunskapsområden måste alla samverka för att utveckla en bättre
helhetssyn.
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Några områden som särskilt ska belysas vad avser behov av insatser i budget
2008 är:
Hälso- och sjukvård
• Resursberäkning för hälsofrämjande och förebyggande insatser på
alla vårdnivåer inklusive överviktsprojektet, hälsosamtal för äldre,
FYSS-koordinatörer, naprapater, kiropraktorer, näringsmedicinare
m.fl. nya kompetenser vid hälsocentralerna
• Insatser vid psykisk sjukdom och psykisk ohälsa samt
neuropsykiatriska tillstånd hos barn och vuxna
• Insatser för omhändertagande och utvecklingsarbete inom områdena
ohälsa av dentala material, särskild miljökänslighet och kroniskt
trötthetssyndrom samt återinrättande av projektet för ökad
samverkan med komplementär- och alternativmedicin
• Förebyggande åtgärder och rehabilitering på alla vårdnivåer inom
samtliga diagnosområden och åldrar
• Analys av cancervården inklusive behovet av att kunna erbjuda
komplementära behandlingsmetoder
• Ett utvecklingsprogram för att använda teater och annan scenkonst
som kommunikationsmedel för att förebygga ohälsa hos barn och
ungdomar i länet
Trafik, planering och miljö
• Låga och enhetliga taxor inom SL, WÅAB och färdtjänsten
• Ökad tillgänglighet och tillförlitlighet inom SL och färdtjänsten
• Fler närtrafiklinjer i samarbete med kommunerna
• Slopat zonsystem i kollektivtrafiken och återinförd enkelbiljett
• Kraftfull satsning på miljöanpassad kollektivtrafik, cykelbanor och
vägunderhåll istället för byggandet av Förbifart Stockholm och dess
negativa inverkan på klimatet, miljön och hälsan i regionen
• Ny regional utvecklingsplan ska beskriva en utveckling där
utsläppen av växthusgaser minskar med 80 % till 2030. Samarbete
med näringslivet och andra regioner runt Östersjön krävs i
planerings- och uppföljningsarbetet

