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Landstingsstyrelsen, ärende 6

Förslag till mål och budget för Stockholms läns landsting för år 2012 och planåren 2013 – 2014 samt investeringsbudget för år 2012 med inriktningsnivåer för
planåren 2013 – 2016, Framtidsplan för hälso- och sjukvården, Investeringsstrategi för Stockholms läns landsting, Trafikförsörjningsplan 2011 för AB
Storstockholms Lokaltrafik och Waxholms Ångfartygs AB samt behandling av
motionerna 2009:2 om att bilda region i Stockholm-Mälardalen, 2009:3 om att
ge landstinget det formella ansvaret för det regionala utvecklingsarbetet samt
2011:6 ”Låt inte staten sätta dagordningen för regionbildningen i Stockholm”

Socialdemokraterna föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta
att i sin helhet anta Socialdemokraternas förslag till budget för Stockholms läns
landsting för år 2012 samt flerårsberäkningar för åren 2013-2014
att uppdra åt landstingsstyrelsen att starta ett samlat och systematiskt arbete för ökad
effektivitet och sparsamhet inom hela landstingskoncernen genom minskad central
administration, smartare upphandlingar samt effektivare ersättningssystem och arbetsmetoder
att tillsätta en Effektivitetskommision för hälso- och sjukvården med deltagande av
utländsk expertis och av ledande företrädare från bland annat näringsliv och akademi, fackföreningar och patientorganisationer
att investera i utbyggnad tunnelbanan från Odenplan till Nya Karolinska/Hagastaden
med byggstart 2013
att starta utredning av utbyggnad av tunnelbanan från Kungsträdgåden via Sofia till
Nacka Forum så att byggstart är möjligt 2017
att fastställa Socialdemokraternas förslag till resultatbudget, balansbudget och finansieringsbudget för år 2012 och planer för åren 2013-2014
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att fastställa Socialdemokraternas förslag till investeringsbudget för år 2012 med
inriktningsnivåer för planåren 2013-2016
att fastställa skattesatsen för Stockholms läns landsting för år 2012 till 12,10 kronor
per skattekrona
att fastställa Stockholms läns landstings driftbudget för år 2012 enligt upprättat förslag till landstingsbidrag och resultat- och avkastningskrav för respektive
nämnd/styrelse och bolag
att fastställa Socialdemokraternas förslag till taxor och avgifter för år 2012
att styrelsen för Folktandvården AB medges göra en justering av prislistan för vuxentandvård med +2,8 procent för år 2012
att uppdra åt landstingsstyrelsen att utforma tidsplan och de förutsättningar som behövs för att landstingsfullmäktige ska kunna fatta beslut om budget 2013 i juni 2012
att uppdra åt nämnder, styrelser och bolagsstyrelser att till landstingsstyrelsen avlämna månadsrapporter, prognoser, delårsrapporter, årsbokslut, personalrapporter,
miljörapporter, årsredovisning och övriga erforderliga underlag till landstingets koncernbokslut och övrig uppföljning i enlighet med de anvisningar som landstingsstyrelsens förvaltning utfärdar på landstingsstyrelsens uppdrag
att bemyndiga landstingsstyrelsen att göra justeringar av teknisk art avseende denna
budget
att uppdra till landstingsstyrelsen att förutom besparingar á 100 miljoner kronor inom
landstingsstyrelsens förvaltning inför slutlig budget i december utarbeta förslag till
besparingar inom administrationen inom bolag och nämnder motsvarande 120 miljoner kronor
att uppdra åt nämnder, styrelser och bolagsstyrelser att utforma sina respektive slutliga budgetar i enlighet med vad denna budget medger
att uppdra åt nämnder, styrelser och bolagsstyrelser att senast den 1 oktober 2011
överlämna behandlad budget till landstingsstyrelsen i enlighet med de anvisningar
som landstingsstyrelsens förvaltning utfärdar på landstingsstyrelsens uppdrag
att uppdra åt landstingsstyrelsen att anmäla slutlig budget till landstingsfullmäktige
vid fullmäktigesammanträdet den 6 december 2011
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att i fortsatt arbete rörande Framtidsplan för sjukvården åberopa och utgå från de
angivelser för fortsatt arbete som anförs i Socialdemokraternas reservation i Hälsooch Sjukvårdsnämnden, HSN 0910-1366
att godkänna målbilden för hälso- och sjukvården för 2015 som är
hög tillgänglighet: vård i rätt tid,
god kvalitet och delaktighet: säker vård till rätt patient på rätt nivå,
hög effektivitet: säker vård i rätt tid, till rätt patient, på rätt nivå till rätt kostnad
att godkänna den övergripande inriktningen i Framtidsplan för hälso- och sjukvården
avseende:
- utveckling av specialistcentra,
- långsiktig utveckling av akut omhändertagande
- integrerat arbete med psykisk ohälsa,
- behovet av utredning av begrepp i hälso- och sjukvårdstrukturen,
- utveckling av ett förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt inom hela sjukvården,
- utveckling av tjänster för patienter med speciella behov,
- att från fall till fall pröva om akutsjukhusen ska tillåtas delta i vårdval,
- profilering av respektive akutsjukhus,
- utveckling av vårdavtalen,
- utveckling av patientens roll som medaktör
- utveckling av e-hälsa
att i det fortsatta arbetet beakta möjligheten av att under en övergångsperiod behålla
stora delar av barnsjukvården vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus
att planera för en utökning och förstärkning av barnsjukvården vid Karolinska Huddinge
att lämna ett nytt utvecklingsuppdrag till SLSO som ger möjligheter att delta i konkurrensen om de vårdvolymer som flyttas ut från akutsjukhusen
att planera för en utökning vårduppdraget för Södertälje sjukhus samt utveckla mer
länsövergripande profileringsområden för sjukhuset
att uppdra till landstingsstyrelsen att leda arbetet för ett mer samordnat arbetsätt
rörande kompetensförsörjningsfrågorna
att uppdra till landstingsstyrelsen att uppgradera FoUU-arbetet samt inleda en långsiktig utökning av landstingets FoUU-resurser
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att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att tillsammans med berörda delar av
producentorganisationen
- besluta om utveckling av specialistcentra,
- besluta om utveckling av det akuta omhändertagandet,
- besluta om utveckling av integrerat arbete med psykisk ohälsa,
- besluta om utveckling av en hälsofrämjande inriktning av sjukvården,
- besluta om utveckling av barnsjukvården,
- besluta om förtydligande av begrepp i hälso- och sjukvårdstrukturen
- besluta om fortsatt arbete med tjänster för patienter med speciella behov,
- besluta om framtida behov av förlossningskliniker,
- besluta om utveckling av geriatrikvård och ASiH,
- besluta om vårdavtal
- besluta om utveckling av e-hälsa och andra sätt att stärka patienten som medaktör i
den egna vården
att uppdra åt landstingsstyrelsen att utarbeta förslag till profilering av respektive
akutsjukhus för beslut i landstingsfullmäktige
att styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset ansvarar för NKS och implementeringen av verksamheten från 2012
att landstingsstyrelsen ansvar kvarstår för byggnationen av NKS inkluderande nödvändiga upphandlingar som krävs för färdigställandet av byggnaden och anskaffande
av teknisk utrustning och inventarier
att uppdra åt landstingsstyrelsen att utarbeta förslag till ägardirektiv för Karolinska
Universitetssjukhuset med beaktande av styrelsens ansvar för NKS från 2012 för
beslut i landstingsfullmäktige
att uppdra åt landstingsstyrelsen att föreslå ändringar i reglementet för landstingsstyrelsen och Karolinska Universitetssjukhuset med beaktande av det förändrade ansvaret för NKS från 2012 för beslut i landstingsfullmäktige
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att besluta om vårdavtal för Karolinska
Universitetssjukhuset med beaktande av ansvaret för NKS
att godkänna inriktning för det fortsatta arbetet avseende investeringar i enlighet med
Socialdemokraternas förslag till budget 2012 samt i enlighet med Socialdemokraternas reservation i landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden avseende
ärende LS 1104-0574 och HSN 0910-1366, Framtidsplan för hälso- och sjukvården
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att uppdra åt landstingstyrelsen att utarbeta förslag till tioårig investeringsplan för
beslut i landstingsfullmäktige
att godkänna att de delar av psykiatrivården som efter ytterligare analys inte bedöms
kräva akutsjukvårdens kompetens flyttas från Karolinska Universitetssjukhuset i
Huddinge, Danderyds sjukhus och S:t Görans sjukhus till närsjukhusen och inleda
detta senast våren 2012
att godkänna att de delar av geriatrikvården som efter ytterligare analys inte bedöms
kräva akutsjukvårdens kompetens flyttas från Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och Danderyds sjukhus till närsjukhusen och inleda detta senast våren 2012
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att tillsammans med berörda verksamheter genomföra omlokalisering av psykiatrivård och geriatrikvård från akutsjukhus till
närsjukhus och därmed särskilt beakta behovet av goda forskningsmiljöer
att landstingsstyrelsen ansvarar, i samråd med berörda verksamheter, för en samlad
planering av byggnationer och ombyggnationer samt inköp av utrustning och inventarier i samband med byggnationer och ombyggnationer
att uppdra åt landstingsstyrelsen att besluta om principer för uthyrning av vårdlokaler
att uppdra åt landstingsstyrelsen att tydliggöra definitionen av fastighetsunderhåll
och beakta behovet
att godkänna inriktningen i Framtidsplan för hälso- och sjukvården avseende enkelrum
att godkänna inriktningen i Framtidsplan för hälso- och sjukvården avseende förutsättningarna för privata aktörer att investera i hälso- och sjukvårdsstruktur
att godkänna inriktningen i Framtidsplan för hälso- och sjukvården avseende investeringar i IT
att godkänna inriktningen i Framtidsplan för hälso- och sjukvården avseende utveckling av Informations- och kommunikationsteknologi (IKT)
att uppdra åt landstingsstyrelsen att, i samråd med berörda verksamheter, utarbeta ett
förslag till strategi för arbete med IT-frågor inkluderande investeringar för beslut i
landstingsfullmäktige
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att uppdra åt landstingsstyrelsen att, i samråd med berörda verksamheter, utveckla
arbetet med forskning, utveckling och utbildning (FoUU) i enlighet med Framtidsplan för hälso- och sjukvården
att uppdra åt landstingsstyrelsen att utarbeta ett förslag till övergripande ekonomisk
kalkyl avseende de åtgärder som redovisats i framtidsplanen och omställningskostnader samt kostnader för implementering av NKS för beslut i landstingsfullmäktige
att redovisas i budgetärendet för år 2013
att uppdra åt landstingsstyrelsen att, i samråd med berörda verksamheter, utarbeta ett
förslag till modell för delning av risker vid genomförandet av investeringarna inom
Stockholms läns landsting för beslut i landstingsfullmäktige
att uppdra åt landstingstyrelsen att följa upp genomförandet av Framtidsplan för hälso- och sjukvården
att uppdra åt landstingsstyrelsen att, i samråd med berörda verksamheter, samordna
upphandlingar av byggnationer, inventarier och IT för de behov som framgår av
Framtidsplan för hälso- och sjukvården
att uppdra åt landstingsstyrelsen att årligen i samband med behandling av budgetärendet i landstingsfullmäktige redovisa vilka åtgärder som vidtagits respektive
kommer att vidtas samt tidplan för att implementera Framtidsplan för hälso- och
sjukvården
att uppdra åt landstingsstyrelsen att i samråd med berörda organ tillse att alla landstingsdrivna verksamheter har en personal- och kompetensförsörjningsplan
att godkänna hemställan ”Begäran om medel till ombyggnation av Prekliniskt labs
(AKM) lokaler vid Novum”, LS 1103-0380 avseende behovet om utökad ram med
20 miljoner kronor i 2012 års budget för objektet Prekliniskt labs (AKM) lokaler vid
Novum, Flemingsberg
att uppdra till landstingsstyrelsen att efter ytterligare beredning återkomma med förslag till beslut under hösten 2011 rörande program avseende ny öppenvårdsbyggnad
för Norrtälje sjukhus, LS 1103-0376
att godkänna Södersjukhuset AB:s avrapportering med anledning av uppdrag, LS
0804-0348, avseende program för tillbyggnad till Södersjukhuset för akutmottagning, operation, sterilcentral och förlossning/BB, LS 1102-0171
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att uppdra åt landstingsstyrelsen att anpassa program för tillbyggnad för Södersjukhuset för akutmottagning, operation, sterilcentral och förlossning/BB i enlighet med
beslut i ärendet Framtidsplan för hälso- och sjukvården
att godkänna Karolinska Universitetssjukhusets avrapportering med anledning av
uppdraget LS 0804-0348 samt LS 0809-0800, Innovationsplatsen Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge, LS 1010-0801
att uppdra till landstingsstyrelsen att efter ytterligare beredning återkomma med förslag till beslut under hösten 2011 rörande Karolinska Universitetssjukhusets begäran
att fortsätta programarbete avseende Innovationsplatsen Näringsliv och KTH samt
för tillbyggnad för FRIO – operation och intervention
att godkänna Danderyds sjukhus AB:s avrapportering med anledning av uppdraget
LS 0804-0348, Ny byggnad för akutsjukvård vid Danderyds sjukhus, LS 1010-0852
att uppdra åt landstingsstyrelsen att anpassa program för Ny byggnad för akutsjukvård vid Danderyds sjukhus i enlighet med beslut i ärendet Framtidsplan för hälsooch vården
att uppdra åt landstingsstyrelsen att utreda hur Framtidsplan för hälso- och sjukvården, LS 1104-0574, påverkar pågående och framtida förstudier och programarbeten
utöver SÖS, Danderyds sjukhus samt Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge
att godkänna investeringsstrategi för Stockholms läns landsting
att ge landstingsstyrelsen i uppdrag att återkomma med förslag på ansvars- och beslutsordning avseende investeringsstrategi för Stockholms läns landsting
att ge landstingsstyrelsen i uppdrag att återkomma med förslag på tidplan för implementering av investeringsstrategi, etapp 1 till 3
att ge landstingsstyrelsen i uppdrag att återkomma med översyn av framtida investeringsutrymme
att nuvarande interna regelsystem kring soliditet tillämpas oförändrat tills vidare
att utreda om nuvarande interna regelsystem kring soliditet tillsammans med övriga
interna regelsystem för ekonomistyrning får önskad effekt för landstinget som helhet
att utreda om den interna ekonomistyrningen för soliditet samverkar väl med de externa regelverken som påverkar koncernens olika verksamheter
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att fastställa trafikförsörjningsplan 2011 för AB Storstockholms Lokaltrafik och
Waxholms Ångfartygs AB
att bifalla motionerna 2009:2 om att bilda region i Stockholm-Mälardalen, 2009:3
om att ge landstinget det formella ansvaret för det regionala utvecklingsarbetet samt
2011:6 ”Låt inte staten sätta dagordningen för regionbildningen i Stockholm”.
Landstingsstyrelsen beslutar under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut
att uppdra åt landstingsstyrelsens förvaltning att åt nämnder, styrelser och bolagsstyrelser utarbeta anvisningar för arbetet med slutlig budget för år 2012.
att uppdra åt landstingsdirektören att utarbeta förslag till ändring av delegationsordningen för landstingsstyrelsen med beaktande av det förändrade ansvaret för NKS
att uppdra år landstingsdirektören att vidta nödvändiga åtgärder med anledning av
det förändrade ansvaret för NKS verksamhet
att ge landstingsdirektören i uppdrag att utreda om nuvarande regelsystem kring soliditet tillsammans med övriga interna regelsystem för ekonomistyrning för önskad
effekt för landstinget som helhet
att ge landstingsdirektören i uppdrag att utreda om den interna ekonomistyrningen
för soliditet samverkar väl med de externa regelverken som påverkar koncernens
olika verksamheter.
att fastställa budgetdirektiv inklusive tidplan för budget 2013 med planår 2014 –
2015 i enlighet med ramarna för planår 2013 i budget 2012
att uppdra åt landstingsdirektören att utarbeta anvisningar för inrapportering av budgetunderlag
att uppdra åt landstingsdirektören att senast den 16 april 2012 återkomma med förslag till budget, samt
att anmäla beslutet till landstingsfullmäktige.

Det Socialdemokratiska budgetförslaget innebär att ett målmedvetet arbete måste
startas för att effektivisera all landstingsverksamhet i syfte att få ut mer kollektivtra-
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fik och hälso- och sjukvård för skattebetalarnas pengar. Genom smartare arbetsformer, bättre styrsystem, stärkt upphandlingskompetens och bättre ledarskap finns en
stor potential till förbättrad effektivitet inom såväl hälso- och sjukvården som inom
kollektivtrafiken.
Inom trafikverksamheten slösas idag avsevärda belopp bort av skattebetalarnas pengar, framför allt till följd av ett svagt politiskt ledarskap. Inom till exempel trygghetsprojektet, projektet Spårväg City, SL-access och tunnelbaneupphandlingen finns
stora brister i styrning och intern kontroll, vilka utförligt granskats och kritiserats av
landstingets revisorer. Produktiviteten inom kollektivtrafiken sjunker. SL:s produktivitet minskar oavsett om man mäter i fasta priser, löpande priser och helt oberoende
av om man mäter i produktionskostnad per eller sittplatskilometer. Pengar satsas helt
enkelt inte där de gör mest nytta. För att klara den nödvändiga utbyggnaden av kollektivtrafiken och öka andelen resenärer som åker kollektivt, är det oerhört centralt
att varje krona i kollektivtrafiken satsas så att den gör största möjliga nytta. Utbyggnaden av tunnelbanan, först till Nya Karolinska sjukhuset i Solna/Hagastaden därefter till Nacka, är de viktigaste kollektivtrafikinvesteringarna i vår region.
Socialdemokraterna går vidare i bräschen för ett mer samlat regionalt beslutsfattande
för att inte Stockholm ska tappa mark i förhållande till andra storstadsregioner i Europa. En region med tydliga befogenheter rörande den regionala utvecklingen skulle
leda till en tydligare ansvarsfördelning och förbättra förutsättningarna för tillväxt och
utvecklingskraft i Stockholmsregionen i synnerhet och i Mälardalen i stort i allmänhet. Den nya regionen borde ansvaret för såväl kollektivtrafik som vägtrafik, liksom
befogenheter att besluta om miljöstyrande avgifter och ett samlat ansvar för att de
regionala miljömålen nås.
Inom sjukvården finns stora ekonomiska effektivitetsvinster att hämta, även om den
ekonomiska misskötseln där ännu inte är lika graverande som inom AB SL. Det
handlar om att möta de växande behov som följer av demografiska skäl och för att se
till att alla kan ta del av de medicinska landvinningar som sker i allt snabbare takt.
För att öka effektiviteten i vården är ersättningssystemens utformning centrala. Socialdemokraterna tar därför ställning för en tydlig och långsiktig inriktning för att utveckla ersättningssystemen till vårdgivarna: Landstinget ska successivt övergå till att
betala för kvalitet och resultat och inte för produktion eller kostnader. Budgeten skall
gå från att vara en detaljerad önskelista till att bestå av tidssatta mål med uppföljning.
Denna förnyelse av hälso- och sjukvården behöver involvera centrala aktörer i och
utanför sjukvården som har både kunskaper att bidra med och ansvar för att öka effektiviteten i vården. Socialdemokraterna förslår att en Effektivitetskommission för
sjukvården tillsätts med deltagande av profession, experter från akademin, representanter från läkemedelsindustrin, men också andra breda kompetenser inom närings-
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liv, fackföreningar, patientföreningar och förvaltning samt representanter från såväl
den politiska majoriteten som oppositionen. Kommissionen kan med fördel innehålla
utländsk expertis.
Socialdemokraterna stödjer i stora drag inriktningen i den föreslagna framtidsplanen
för hälso- och sjukvården. Det är riktigt och positivt med en satsning på en kraftfull
närsjukvårdsstruktur i form av ett antal specialistcentra. Det kan i detta sammanhang
påpekas att det var olyckligt att den politiska majoriteten avvecklade den struktur av
närakuter och närsjukvårdscentra som hade börjat införas under åren 2005 och 2006.
Vi bejakar således inriktningen om att flytta bassjukvård från akutsjukhusen till en
förstärkt vårdnivå i form av närsjukhus/specialistcentra. Men om flytt av vård ska
åstadkommas i den omfattning som behövs, måste ersättningssystemet reformeras för
befordra den här typen av förändringar. Det finns skäl till stor oro för om denna insikt och beredskap finns his den politiska majoriteten. Styrmodellen inom hälso- och
sjukvården bör vidare ses över. Idag tenderar producentorganisationens kunnande att
användas allt för lite i beredningen av landstingets beslut rörande utvecklings- och
förändringsarbete.
Socialdemokraterna gör en delvis annan bedömning om prioritetsordningen mellan
olika investeringar. Vi vill framhålla att det är av stort värde att nå blocköverskridande enighet om de investeringar som följer av framtidsplanen. Vi Socialdemokrater är
positiva till utvecklingen av en samlad investeringsstrategi och ser det som nödvändigt att finna former för en hanteringsordning som gör det möjligt att bättre styra
utvecklingen genom att prioritera, samordna och följa upp landstingskoncernens olika investeringar. Vår förhoppning är den politiska majoriteten avser att arbeta på ett
sådant pragmatisk och öppet sätt att detta blir möjligt. Enligt vår uppfattning är det
inför ett sådant arbete bland annat önskvärt att såväl investeringarna i Karolinska
Huddinge, Södertälje sjukhus, Södersjukhuset, Handens närsjukhus och i en öppenvårdsbyggnad i Norrtälje kan tidigareläggas.
För att klara den framtida kompetensförsörjningen krävs mycket stora utbildningssatsningar inom många områden. Vi menar att landstinget inte kan förlita sig på ett
decentraliserat uppdrag till verksamheterna, utan centralt måste leda arbetet med
kompetensförsörjningsfrågorna. Det kommer behövas ett mycket stort mått av samordning mellan samtliga landstingets vårdgivare och också en utvecklad dialog med
utbildningsanordnarna och ytterst även staten i form av regeringen.
FoUU-frågorna måste behandlas med större tydlighet så att det klart uttalas att samtliga aktörer i sjukvårdssystemet har ansvar för att bedriva utbildning och vid behov
delta i klinisk forskning. Landstinget måste uppgradera och utöka resurserna för
FoUU.
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LS 1105-0733,
0902-0152, 0902-0153,
1101-0096, 1103-0481,
1103-0486, 1104-0624
1104-0649

Ett strukturerat arbete behöver starta för en jämlik och jämställd vård. Det behövs en
bred front av åtgärder inom vården för att bekämpa hälsoklyftorna. Det hälsofrämjande arbetet är av stor betydelse. Det går heller inte att med trovärdighet adressera
ojämlikhet i vården utan att kraftigt reformera den nuvarande konstruktionen av
vårdval inom primärvården. För att framtidens sjukvård ska befordra en ökad jämlikhet och minskade hälsoklyftor krävs en modell för resursfördelning som stödjer en
sådan strategi.

