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Förslag till budget för Stockholms läns landsting för 2008 och planåren 20092010 samt investeringsbudget för 2008 och planåren 2009-2012 samt behandling
av motion 2006:8 om samordnad informationspolicy för funktionshindrade i
kollektivtrafiken, motion 2006:20 om handbok angående tillgängligheten i kollektivtrafiken, motion 2006:21 om studentrabatt för SL-kortet, motion 2007:6
om utredning av spårbilssystem, motion 2007:11 om översvämningsrisker som
hotar kollektivtrafiken, motion 2007:14 om landstingshuset som blivande energiföredöme samt motion 2007:15 om höjd trafiksäkerhet i busstrafiken
Föredragande landstingsråd: Chris Heister

ÄRENDET
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsfullmäktige fastställa budgeten för
Stockholms läns landsting för 2008 och plan för åren 2009-2010 samt investeringsbudget för 2008 och plan för åren 2009-2012

Bilaga
1. Landstingsdirektörens PM
2007-10-10
2. Landstingsrådsberedningens skrivelse 2007-10-24 med anledning av motion
2006:8 om en samordnad informationspolicy för funktionshindrade och personer
med begränsad rörlighet i hela kollektivtrafiken samt motion 2006:20 om handbok angående tillgängligheten i kollektivtrafiken
3. Landstingsrådsberedningens skrivelse 2007-10-24 med anledning av motion
2006:21 om studentrabatt för SL-kortet
4. Landstingsrådsberedningens skrivelse 2007-10-24 med anledning av motion
2006:6 om utredning av spårbilssystem
5. Landstingsrådsberedningens skrivelse 2007-10-24 med anledning av motion
2007:11 om översvämningsrisker som hotar kollektivtrafiken
6. Landstingsrådsberedningens skrivelse 2007-10-24 med anledning av motion
2007:14 om landstingshuset som blivande energiföredöme
7. Landstingsrådsberedningens skrivelse 2007-10-24 med anledning av motion
2007:15 om höjd trafiksäkerhet i busstrafiken
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FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta
att fastställa landstingsrådsberedningens förslag till budget för Stockholms läns
landsting för år 2008 samt flerårsberäkningar för åren 2009-2010,
att fastställa landstingsrådsberedningens förslag till resultatbudget, balansbudget och
finansieringsbudget för år 2008 och planer för åren 2009-2010,
att fastställa landstingsrådsberedningens förslag till investeringsbudget för år 2008
samt plan för åren 2009-2012,
att fastställa landstingsskatten för år 2008 till 12,10 kronor per skattekrona,
att fastställa Stockholms läns landstings driftsbudget för år 2008 enligt upprättat förslag till landstingsbidrag/tillskott och resultat- och avkastningskrav för respektive
nämnd/styrelse och bolag,
att fastställa landstingsrådsberedningens förslag till taxor och avgifter för år 2008,
att uppdra till förvaltningar och bolag 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 uppdra åt respektive nämnd/styrelse att tillse att verksamheterna bedriver ett utvecklingsarbete som syftar till att ständigt förbättra verksamheten ur bland annat ett
medarbetarperspektiv,
att göra chefsprogram tillgängligt även för andra personalgrupper utöver läkare och
sjuksköterskor,
att uppdra åt landstingets verksamheter att aktivt arbeta med utlandsrekrytering inom
bristområden för att säkerställa att nyckelkompetens finns inom vården samt underlätta för personer med utländsk vårdutbildning att få svensk legitimation genom att
erbjuda auskultations- och praktikplatser,
att använda lönebidrag för att möjliggöra för funktionshindrade personer att få anställning inom landstinget,
att avsätta 30 mkr för en utökning av antalet ST-tjänster (specialistläkarutbildning)
inom sjukvården under 2008. Av dessa skall 20 mkr avse ST-tjänster inom allmänmedicin. 10 mkr destineras till fler ST-tjänster inom radiologi, psykiatri och patologi,
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att uppdra åt landstingets verksamheter att bedriva ett aktivt säkerhets- och arbetsmiljöarbete inom sina verksamheter och ta ansvar för sina anställda. Nolltolerans mot
våld och hot ska råda,
att uppdra åt landstingets verksamheter att bedriva ett aktivt hälsoarbete som syftar
till att främja personalens hälsa. Samtliga nämnder och styrelser ska arbeta aktivt
med arbetsmiljö och göra satsningar för att minska sjukfrånvaron,
att utarbeta en strategi för att åtgärda osakliga löneskillnader beroende på kön utifrån
arbetet med arbetsvärdering som genomförts under 2007,
att prioritera personalgrupper med eftersatt löneutveckling vad gäller löneutvecklingen, inom ramen för landstingets lönepolicy,
att flickor och pojkar, kvinnor och män ska behandlas individuellt och utifrån sina
behov och få tillgång till alla landstingets verksamheter på jämlika villkor,
att könsuppdelad statistik ska analyseras ur ett verksamhetsperspektiv och åtgärder
föreslås vid behov,
att uppdra åt nämnder och styrelser att vidta de åtgärder som krävs för att nå målet
om 50 % förnybara bränslen 2011,
att den miljörelaterade ersättning inom sjukvården ska vara 2 promille av den totala
ersättningen,
att uppdra åt nämnder och styrelser att verka för att utsläppen av de mest miljöstörande läkemedlen minskar och avveckla användningen av särskilt farliga kemikalier,
att uppdra åt nämnder och styrelser att minska användningen av dubbdäck och förbjuda inköp av däck med de cancerframkallande HA-oljorna,
att uppdra åt landstingsstyrelsen i samarbete med nämnder och styrelser samt andra
aktörer under 2008 utreda vilka konsekvenser Stockholms region kan stå inför i ljuset av Klimat- och Sårbarhetsutredningens slutbetänkande,
att fastställa ny strategi för styrning av akutsjukhusen,
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att utarbeta fleråriga avtal med Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset AB och Danderyds sjukhus AB,
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att basera ersättningen i avtalen med
akutsjukhusen på den lägsta kostnaden landstinget har för motsvarande vård,
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att utveckla öppna kvalitetsjämförelser
för att invånarna ska ges möjlighet att jämföra kvaliteten hos olika vårdproducenter,
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att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att föreslå för alla områden inom vården
där det är möjligt och funktionellt att successivt införa Vårdval,
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att i samråd med vårdproducenterna utvärdera regelboken för Vårdval Stockholm i syfte att förenkla och förtydliga reglerna
inför år 2009,
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att ta beslut om eventuella förändringar i
regelboken och av ersättningen inom Vårdval Stockholm,
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att utveckla och förbättra det akuta omhändertagandet genom nya uppdrag till primärvårdsjouren, närakuterna och sjukhusens akutmottagningar,
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att se över och utveckla Folkhälsopolicyn,
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att i avtal ställa krav på vårdproducenterna att minska utsläppen av lustgas,
att uppdra åt färdtjänstnämnden att under 2008 införa rullstolstaxi,
att uppdra åt färdtjänstnämnden att se över grunder och villkor för resetilldelning i
syfte att uppnå ett friare resande för färdtjänstens resenärer,
att uppdra åt färdtjänstnämnden att i samarbete med hälso- och sjukvårdsnämnden se
över regelverket för sjukresor i syfte att ta fram klara och länsövergripande regler,
att uppdra åt färdtjänstnämnden att utveckla kostnadseffektiva resformer där närtrafik och linjelagd färdtjänst prioriteras,
att uppdra åt färdtjänstnämnden att inarbeta miljösteg 5 i verksamheten,
att godkänna kulturnämndens avtal med Stockholms konserthusstiftelse för åren
2007-2010,
att uppdra åt kulturnämnden att minst 60 procent av bidragen ska gå till barn och
unga,
att uppdra åt kulturnämnden att införa ett nytt hälsopedagogiskt kulturstöd,
att uppdra åt kulturnämnden att överföra driften av Circonova och Film Stockholm
till annan huvudman,
att uppdra åt kulturnämnden att göra en översyn av konstinventeringen samt utarbeta
rutiner som innebär att det kontinuerliga inventeringsarbetet löper på ett smidigt sätt,
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att uppdra åt kulturnämnden att utreda möjligheten att starta ett växthus för kultur-,
närings- och forskningsverksamhet,
att uppdra åt landstingsstyrelsen att utveckla mångfaldsarbetet inom landstinget i
syfte att möjliggöra för befintliga vårdproducenter att växa och för nya vårdproducenter att etablera sig,
att uppdra åt landstingsstyrelsen att fortsätta utvecklingen av ersättningssystem
främst inom psykiatrin och akutsjukvården,
att uppdra åt landstingsstyrelsen att permanenta patientsäkerhetskommittén,
att bemyndiga landstingsstyrelsen att göra justeringar av teknisk art avseende denna
budget,
att uppdra åt utskott/nämnder/bolagsstyrelser att utforma sina respektive slutliga
budgetar i enlighet med denna budget,
att nämnder och styrelser senast den 31 januari 2008 överlämnar behandlad budget
till landstingsstyrelsen i enlighet med de anvisningar som landstingsstyrelsens förvaltning utfärdar på landstingsstyrelsens uppdrag,
att uppdra till landstingsstyrelsen att anmäla slutlig budget till landstingfullmäktige
senast vid fullmäktigesammanträdet i mars år 2008,
att anse motion 2006:8 om en samordnad informationspolicy för funktionshindrade
och personer med begränsad rörlighet i hela kollektivtrafiken samt motion 2006:20
om handbok angående tillgängligheten i kollektivtrafiken besvarad, bilaga 2,
att anse motion 2006:21 om studentrabatt för SL-kort besvarad, bilaga 3,
att anse motion 2007:6 om utredning av spårbilssystem besvarad, bilaga 4,
att anse motion 2007:11 om översvämningsrisker som hotar kollektivtrafiken besvarad, bilaga 5,
att anse motion 2007:14 om landstingshuset som blivande energiföredöme besvarad,
bilaga 6 samt
att anse motion 2007:15 om höjd trafiksäkerhet i busstrafiken besvarad, bilaga 7.

Landstingsstyrelsen beslutar, under förutsättning av fullmäktiges beslut
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att uppdra till landstingsstyrelsens förvaltning att utarbeta anvisningar för arbetet
med slutlig budget 2008

Chris Heister

Per-Inge Buskas

Stockholms läns landsting
Landstingsrådsberedningen

SKRIVELSE
2007-10-24

7
LS 0705-0451

ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Landstingsdirektören har i PM den 10 oktober 2007 överlämnat underlag för arbete
med budget för 2008 (bilaga).

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 24 oktober 2007.

