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SKRIVELSE
2019-10-22

Ärende 4
LS 2019-0829

Budget 2020 för Region Stockholm
Ärendebeskrivning
Budget för år 2020 och plan för åren 2021–2023 samt investeringsbudget
för år 2020 och inriktningsnivåer för planåren 2021–2029.
I samband med regionfullmäktiges beslut om budget 2020 föreslås
fullmäktige också besluta om ett antal övriga ärenden som inte är en del av
budgeten.
Förslag till beslut
Socialdemokraterna föreslår att regionstyrelsen dels föreslår att
regionfullmäktige beslutar följande
Budget 2020 för Region Stockholm, RS 2019-0829
1. Skattesats för Region Stockholm för 2020 fastställs till 12,08 öre per
skattekrona i enlighet med Socialdemokraternas förslag till budget 2020
för Region Stockholm.
2. Resultaträkning för Region Stockholm för år 2020 och planeringsåren
2021–2023 fastställs i enlighet med tabell 3 i Socialdemokraternas förslag
till budget 2020 för Region Stockholm.
3. Balansräkning för Region Stockholm för år 2020 och planeringsåren
2021–2023 fastställs i enlighet med tabell 4 i Socialdemokraternas förslag
till budget 2020 för Region Stockholm.
4. Finansieringsbudget för Region Stockholm för år 2020 och
planeringsåren 2021–2023 fastställs i enlighet med tabell 31 i
Socialdemokraternas förslag till budget 2020 för Region Stockholm.
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5. Anslag till nämnder och medlemsbidrag till kommunalförbund för år
2020 och planeringsåren 2021–2023 fastställs i enlighet med tabell 5 i
Socialdemokraternas förslag till budget 2020 för Region Stockholm.
6. Resultatkrav för nämnder, bolag och koncerngemensamma funktioner för
år 2020 och planeringsåren 2021–2023 fastställs i enlighet med tabell 28 i
Socialdemokraternas förslag till budget 2020 för Region Stockholm.
7. Ersättning för omställningskostnader för år 2020 fastställs i enlighet med
tabell 30 i Socialdemokraternas förslag till budget 2020 för Region
Stockholm.
8. Att uppdra åt regionstyrelsen att se över vision, övergripande mål,
indikatorer och målvärden så att detta är uppföljningsbart och
utformat i enlighet med de ambitioner som uttrycks i
Socialdemokraternas förslag till budget 2020 för Region Stockholm
9. Att genomföra förändringar av taxor och avgifter i enlighet med bilaga 2 i
Socialdemokraternas förslag till budget 2020 för Region Stockholm
10. Folktandvården Stockholms län AB bemyndigas att genomföra en
höjning av prislistan för vuxentandvård med 2,5 procent från och med
2020.
11. Investeringsbudget för år 2020 inklusive plan för år 2021–2029 fastställs
i enlighet med bilaga 3 i Socialdemokraternas förslag till budget 2020 för
Region Stockholm.
12. Förnyat genomförandebeslut för investeringsprogrammet Röda linjens
uppgradering, RS 2019-0885, med en justerad omfattning och till en total
budget om 10 750 000 000 kronor inklusive index, varav 10 710 000 000
kronor avser investeringsutgift, tas inom ramen för 2020 års budget.
13. Förnyat genomförandebeslut för investeringsobjekt C20 uppgradering,
RS 2019-0896, till en total budget om 1 469 000 000 kronor inklusive index,
varav 1 453 120 000 kronor avser investeringsutgift, tas inom ramen för
2020 års budget.
14. Förnyat beslut för Bussterminal Slussen, RS 2019-0884, till en total
budget om 2 665 000 000 kronor inklusive index, varav 2 618 000 000
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kronor avser investeringsutgift och 47 000 000 kronor kostnader för
ersättningstrafik, tas inom ramen för 2020 års budget.
15. Genomförandebeslut för ombyggnad av Rissne tunnelbanedepå, RS
2019-0936, till en total budget om 650 000 000 kronor inklusive index,
varav 632 000 000 kronor avser investeringsutgift, tas inom ramen för 2020
års budget.
17. Överenskommelse om förskottering av finansiering och medfinansiering
för Spårväg syd, bilaga 9 i regionstyrelsens förslag till budget, godkänns.
18. Överenskommelse om förskottering av finansiering och medfinansiering
för Roslagsbanan till city, bilaga 10 i regionstyrelsens förslag till budget,
godkänns.
19. Överenskommelse om förskottering av finansiering och medfinansiering
för Tunnelbana Älvsjö-Fridhemsplan, bilaga 11 i regionstyrelsens förslag
till budget, godkänns.
20. Principer för debitering av fastighets- och servicenämndens tjänster
inom serviceområdet 2020, bilaga 3 i regionstyrelsens förslag till budget,
godkänns.
21. Regionstyrelsen bemyndigas att göra justeringar av teknisk art i budget
2020 för Region Stockholm.
22. Att uppdra åt regionstyrelsen att ta fram en ny budgetprocess som
utgår från ett gemensamt planeringsunderlag
23. Budget för regionstyrelsen fastställs i enlighet med Socialdemokraternas
förslag till budget 2020 för Region Stockholm.
24. Budget för hälso- och sjukvårdsnämnden fastställs i enlighet med
Socialdemokraternas förslag till budget 2020 för Region Stockholm.
25. Budget för trafiknämnden fastställs i enlighet med Socialdemokraternas
förslag till budget 2020 för Region Stockholm.
26. Budget för tillväxt- och regionplanenämnden fastställs i enlighet med
Socialdemokraternas förslag till budget 2020 för Region Stockholm.
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27. Budget för fastighets- och servicenämnden fastställs i enlighet med
Socialdemokraternas förslag till budget 2020 för Region Stockholm.
28. Budget för färdtjänstnämnden fastställs i enlighet med
Socialdemokraternas förslag till budget 2020 för Region Stockholm.
29. Budget för kulturnämnden fastställs i enlighet med Socialdemokraternas
förslag till budget 2020 för Region Stockholm.
30. Budget för vårdens kunskapsstyrningsnämnd fastställs i enlighet med
Socialdemokraternas förslag till budget 2020 för Region Stockholm.
31. Budget för patientnämnden fastställs i enlighet med
Socialdemokraternas förslag till budget 2020 för Region Stockholm.
32. Regionfullmäktiges inriktning för Stockholms läns sjukvårdsområde
fastställs i enlighet med regionstyrelsens förslag till budget 2020 för
Region Stockholm, med tillägget att medarbetare ska ges förbättrade
möjligheter att påverka hur arbetet bedrivs.
33. Regionfullmäktiges inriktning för Karolinska Universitetssjukhuset
fastställs i enlighet med Socialdemokraternas förslag till budget 2020 för
Region Stockholm, med tillägget att medarbetare ska ges förbättrade
möjligheter att påverka hur arbetet bedrivs.
34. Generella ägardirektiv för Region Stockholms bolag fastställs i enlighet
med regionstyrelsens förslag till budget 2020 för Region Stockholm.
35. Bolagsstämmoombud ges i uppdrag att rösta för antagande av generella
ägardirektiv för Region Stockholms bolag i enlighet med regionstyrelsen
förslag till budget 2020 för Region Stockholm.
36. Bolagsstämmoombud ges i uppdrag att rösta för antagande av
ägardirektiv för Region Stockholms bolag i enlighet med regionstyrelsens
förslag till budget 2020 för Region Stockholm, med undantag för vad som
där skrivs godkännande av egenregianbud.
37. Regionfullmäktiges ägardirektiv för Landstingshuset i Stockholm AB
fastställs i enlighet med regionstyrelsens förslag till budget 2020 för Region
Stockholm.
38. Regionfullmäktiges ägardirektiv och inriktning för Södersjukhuset AB
fastställs i enlighet med regionstyrelsens förslag till budget 2020 för Region
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Stockholm, med undantag för vad som där skrivs godkännande av
egenregianbud.
39. Regionfullmäktiges ägardirektiv och inriktning för Danderyds Sjukhus
AB fastställs i enlighet med regionstyrelsens förslag till budget 2020 för
Region Stockholm, med undantag för vad som där skrivs godkännande
av egenregianbud.
40. Regionfullmäktiges ägardirektiv och inriktning för Södertälje Sjukhus
AB fastställs i enlighet med regionstyrelsens förslag till budget 2020 för
Region Stockholm, med undantag för vad som där skrivs godkännande
av egenregianbud.
41. Regionfullmäktiges ägardirektiv och inriktning för S:t Eriks
Ögonsjukhus AB fastställs i enlighet med regionstyrelsens förslag till
budget 2020 för Region Stockholm, med undantag för vad som där skrivs
godkännande av egenregianbud.
42. Regionfullmäktiges ägardirektiv och inriktning för Folktandvården
Stockholms län AB fastställs i enlighet med regionstyrelsens förslag till
budget 2020 för Region Stockholm.
43. Regionfullmäktiges ägardirektiv och inriktning för Ambulanssjukvården
i Storstockholm AB fastställs i enlighet med regionstyrelsens förslag till
budget 2020 för Region Stockholm, med undantag för vad som där skrivs
godkännande av egenregianbud.
44. Regionfullmäktiges ägardirektiv och inriktning för Stockholm Care AB
fastställs i enlighet med regionstyrelsens förslag till budget 2020 för Region
Stockholm.
45. Regionfullmäktiges ägardirektiv och inriktning för MediCarrier AB
fastställs i enlighet med regionstyrelsens förslag till budget 2020 för Region
Stockholm.
46. Regionfullmäktiges ägardirektiv och inriktning för AB Stockholms Läns
Landstings Internfinans fastställs i enlighet med regionstyrelsens förslag till
budget 2020 för Region Stockholm.
47. Regionfullmäktiges ägardirektiv och inriktning för Locum AB fastställs
i enlighet med regionstyrelsens förslag till budget 2020 för Region
Stockholm.
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48. Regionfullmäktiges ägardirektiv och inriktning för Terreno AB fastställs
i enlighet med regionstyrelsens förslag till budget 2020 för Region
Stockholm.
49. Regionfullmäktiges ägardirektiv och inriktning för AB Storstockholms
Lokaltrafik fastställs i enlighet med regionstyrelsens förslag till budget 2020
för Region Stockholm.
50. Regionfullmäktiges ägardirektiv och inriktning för AB SL Finans
fastställs i enlighet med regionstyrelsens förslag till budget 2020 för Region
Stockholm.
51. Regionfullmäktiges ägardirektiv och inriktning för SL Älvsjö AB
fastställs i enlighet med regionstyrelsens förslag till budget 2020 för Region
Stockholm.
52. Regionfullmäktiges ägardirektiv och inriktning för Waxholms
Ångfartygs AB fastställs i enlighet med regionstyrelsens förslag till budget
2020 för Region Stockholm.
53. Regionstyrelsen bemyndigas att betala ut partistöd till i fullmäktige
representerade partier för år 2020, i enlighet med vad som anges i
partiöverenskommelse 2018-2022, LS 2018-1103.
att införa kostnad för inhyrd personal som andel av personalkostnaden som
ny målindikator för Region Stockholm ‐ attraktiv arbetsgivare, i syfte att
långsiktigt minska användandet av inhyrd personal i regionen
att införa kostnad för övertid i förhållande till totala personalkostnader som
ny målindikator för Region Stockholm ‐ attraktiv arbetsgivare, i syfte att
långsiktigt minska antalet övertidstimmar i regionen
att uppdra åt regionstyrelsen att skärpa målindikatorn kollektivtrafikens
andel av de motoriserade resorna till den nivå som krävs för att de regionala
och nationella klimatmålen nås
att avbryta försäljningen av Beckomberga 1:1
att inte inleda försäljning av Söderbymalm 3:401, Söderbymalm 3:241,
Grimman 2, Grimman 3, Borrsvängen 9 samt Pilträdet 8
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att långsiktigt säkerställa att vård ska bedrivas på marken för fastighet
Sabbatsberg 16 genom att behålla tomträtten vid försäljning av del av
Sabbatsberg 16
att uppdra åt regionstyrelsen att tillsätta en utredning som analyserar
vårdlokalsbehovet i länet utifrån scenariot att hela eller delar av gamla
Karolinska Solna behålls i regionens ägo
att uppdra åt regionstyrelsen att uppföra ett nytt närsjukhus med närakut i
Barkarby respektive Handen
att uppdra åt regionstyrelsen att utreda byggnation av ett närsjukhus med
närakut i Skärholmen respektive Tumba
att uppdra åt regionstyrelsen att tillsätta en utredning av de långsiktiga
ekonomiska effekterna av alternativen att häva OPS-avtalet för Nya
Karolinska Solna eller att förvärva bolaget Swedish Hospital Partners
att uppdra åt regionstyrelsen att realisera den framtagna handlingsplanen för
byggandet av fler psykiatriska slutenvårdsplatser och upprusta befintliga
att uppdra åt regionstyrelsen att 2020 avsätta 75 miljoner kronor för att
utöka antalet platser för allmäntjänstgöring och specialisttjänstgöring för
läkare, akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor samt för att
stärka grundkompetensen inom vård- och omsorgsutbildningen för blivande
undersköterskor och möjliggöra specialistutbildning för undersköterskor
att uppdra åt regionstyrelsen att införa nya flexiblare arbetstidsmodeller med
möjlighet till arbetstidsförkortning inom fler verksamheter
att uppdra åt regionstyrelsen att årligen analysera kompetensförsörjningen
på kort och lång sikt och kartlägga aktuellt behov av rekrytering utifrån
bedömningar av kommande behov, pensionsavgångar och
utbildningsvolymer
att uppdra åt regionstyrelsen att starta en process med de medlemsstyrda
idéburna organisationerna i syfte att göra en regional överenskommelse
(RÖK) om samverkan för att stärka folkhälsan i regionen
att uppdra åt regionstyrelsen att tillse att regionen tar fram handlingsplaner
för främjandet av utpekade regionala kärnor
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att uppdra åt regionstyrelsen att verka för att regeringen gör kommunernas
bostadsbyggnadsmål bindande
att uppdra åt trafiknämnden att utreda möjligheterna för regionen att
förskottera tidigarelagd byggstart av utbyggnaden av tunnelbanan mellan
Älvsjö och Fridhemsplan
att uppdra åt trafiknämnden att genomföra förstudie av en
snabbussutbyggnad av BRT-modell i stråket linje längs stomnätsplanens
linje L, den s.k. Stockholmsbågen
att uppdra åt trafiknämnden att aktualitetspröva stomnätsplanens linjer och
föreslå nya förstudier av superbuss (BRT)
att uppdra åt trafiknämnden att inventera och påbörja utbyggnad av
sekundäruppgångar i tunnelbanan och pendeltåg
att uppdra åt trafiknämnden att utreda möjligheten att införa nattrafik i
pendeltågstrafiken
att uppdra åt trafiknämnden att ställa krav på personalövertagande vid
upphandling av trafik för att bibehålla kontinuitet och kvalitet i upphandlade
tjänster
att uppdra åt trafiknämnden att återta biljettkontroll och kundservice i egen
regi när avtalen löper ut
att uppdra åt trafiknämnden att utreda att driva ordningsvaktstjänst i
kollektivtrafiken i egen regi
att uppdra åt trafiknämnden att göra om fritidskortet till ett 30-dagarskort
att uppdra åt trafiknämnden att utreda möjligheten att införa ett periodkort
med lägre pris med giltighet under lågtrafik vardagar samt under helger
att uppdra åt trafiknämnden att införa ett kostnadsfritt sommarlovskort för
ungdomar
att uppdra åt trafiknämnden att införa förbud mot spelreklam i
kollektivtrafiken
att uppdra åt trafiknämnden att i samråd med till tillväxt- och
regionplanenämnden ta fram ett koncept för attraktiv pendelparkering och

9 (16)
SKRIVELSE

tillsammans med kommunerna i Stockholms län lokalisera nya platser för
pendelparkeringar
att uppdra åt färdtjänstnämnden att återkomma till fullmäktige med ett
förslag på hur gränsen för antalet resor i färdtjänsttaxi kan höjas till 250
resor per färdtjänstresenär och år
att uppdra åt färdtjänstnämnden att utreda fördelar och nackdelar med att
driva färdtjänstens kundtjänst och beställningscentral i egen regi
att uppdra åt färdtjänstnämnden att i kommande upphandlingar ställa
lämpliga krav på hållbara drivmedel för färdtjänsttaxi som är förenliga med
Region Stockholms klimatfärdplan
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att utarbeta en etableringsstrategi
för att säkerställa att länets medborgare får en jämlik tillgång till såväl
primär- som specialistvård
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att utvärdera samtliga vårdval
för att identifiera vilka som ska avvecklas, införlivas i primärvården, slås
ihop med varandra samt hur takkonstruktioner för ersättningarna ska införas
och forskning och utbildning tryggas
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att minska vårdvalens kostnader
med 400 miljoner kronor år 2020
att inte införa vårdval inom reumatologi
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att säkerställa att regiondrivna
verksamheter får delta i vårdvalen
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att ta bort ”Fritt val av
hjälpmedel” inom hörselvården, och därmed återgå till att brukare av
hörapparater får välja ur SLL:s upphandlade sortiment
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att ställa krav på att alla
regionfinansierade vårdgivare ska delta i utbildningsuppdraget och
forskningsuppdraget samt att de ska arbeta med
kompetensutvecklingsplaner för sin personal
att uppdra till hälso- och sjukvårdsnämnden att komplettera dagens system
med vårdval med en modell för samverkan med medlemsstyrda idéburna
organisationer som bedriver kvalitativ hälso- och sjukvård inom regionen
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att införa målet att 10 procent av den regionala hälso- och sjukvården ska
bedrivas av medlemsstyrda idéburna organisationer senast år 2030
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att utreda förutsättningar för och
lämplig utformning av patientkontrakt
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att höja nivån för ersättningen
till primärvården med 50 miljoner kronor 2020
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att införa en fortbildningsgaranti
för personalen inom primärvården
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att justera
förfrågningsunderlaget för Vårdval Stockholm (vårdval husläkarvård) i syfte
att garantera alla patienter en fast läkarkontakt och en egen vårdansvarig
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att utreda återinförandet av ett
områdesansvar för husläkarmottagningarna i syfte att skapa förutsättningar
för ökad samverkan, hälsofrämjande insatser och passiv listning av de
invånare som inte aktivt väljer att lista sig på en vårdcentral
att den genomsnittliga uppräkningen av ersättningen i de nya sjukhusavtalen
2020-2023 för 2020 utökas från 1,5 procent till 2,5 procent
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att införa en garanti om en
barnmorska per kvinna i aktiv förlossning
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att införa snabbspår för äldre,
likt Silverstigen på Norrtälje sjukhus, på akutmottagningarna i hela länet
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att ta fram förslag på hur trygg
hemgång, dvs. samordning av akutsjukvård, primärvård, primärvårdsrehab
och kommunal omsorg, kan säkerställas för de mest sjuka äldre samt att
avbryta införandet av vårdval seniorvård
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att etablera pilotverksamheter för
samverkan liknande Norrtäljemodellen mellan region och kommun rörande
de mest sjuka äldre patienternas behov, omfattande hemtjänst,
primärvård/basal hemsjukvård och geriatrisk vård
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att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att satsa på internetbaserad
psykologisk behandling för barn och unga med psykiatriska tillstånd för att
öka tillgängligheten av vård
att ge hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att utreda hur första linjens
psykiatri kan organiseras i syfte att skapa ökade förutsättningar för
samverkan, teamarbete, kortare väntetider samt jämlik tillgång till vård och
att särskilt undersöka hur barnavårdscentralerna, elevhälsan och
ungdomsmottagningarna kan inkluderas i uppdraget för första linjens
psykiatri
att ge hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att utreda införandet av
hälsosamtal för unga i samverkan med elevhälsan med fokus på såväl
somatisk som psykisk hälsa
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att införa telefonlinjen ”En väg
in” för barn och unga med psykisk ohälsa samt integrera denna med 1177
Vårdguiden
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att inrätta ytterligare en
psykiatriambulans (PAM)
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att utreda hur samverkan mellan
kommun och region kan stärkas för individer med beroendesjukdom genom
till exempel samlokalisering av resurser
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att tillse att alla mottagningar
som vänder sig till ungdomar ökar sin HBTQ-kompetens, genom HBTQcertifiering eller diplomering
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden införa ytterligare en läkarbåt i
Stockholms skärgård
att sätta som mål att skärgårdens ambulanshelikopter ska vara
återstationerad i Värmdö senast den 1 september 2021
att ge fastighets- och servicenämnden i uppdrag att utreda möjligheten att
erbjuda rekryteringsbostäder för vårdpersonal
att uppdra åt tillväxt- och regionplanenämnden att utreda om delar av
regionens verksamheter kan förläggas till skärgården och kustområden för
att skapa arbetstillfällen i skärgården
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att uppdra åt tillväxt- och regionplanenämnden att höja fraktstödet i syfte att
stärka företagandets möjligheter i skärgården
att uppdra åt tillväxt- och regionplanenämnden att i nästa avtal med
Skärgårdsstiftelsen uppdra åt dem att införa en koldioxidbudget
att uppdra åt kulturnämnden att inrätta regionala kulturcentra tillsammans
med kommunerna för att stärka tillgången och utövandet av kultur i hela
länet
att uppdra åt kulturnämnden att öka stödet till länets studieförbund och
folkhögskolor
att införa kultursamverkansmodellen snarast i region Stockholm
att överföra totalansvaret för konsten i vården och i kollektivtrafiken till
kulturförvaltningen
att uppdra åt kulturnämnden att tillse att kulturutbudet, framförallt det vi ger
stöd till, i större utsträckning tillgängliggörs digitalt för patienter inom
hälso- och sjukvården

Regional utvecklingsstrategi för Stockholmsregionen, RS 2019-0533
54. Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050, LS
2015-0084, antas som regional utvecklingsstrategi för
Stockholmsregionen, RS 2019-0533.

Plan för verksamhet och ekonomi 2020 samt plan för ekonomi 2021-2022
för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling, RS 2019-0551
55. Plan för verksamhet och ekonomi 2020 samt plan för ekonomi
2021–2022 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling, RS
2019-0551, godkänns.

Sjukhusavtal 2020–2023, RS 2019-0960
56. Sjukhusavtal 2020–2023 för Karolinska Universitetssjukhuset, RS
2019-0960, godkänns.
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57. Sjukhusavtal 2020–2023 för Södersjukhuset AB, RS 2019-0960,
godkänns.
58. Sjukhusavtal 2020–2023 för Danderyds Sjukhus AB, RS 20190960, godkänns.
59. Sjukhusavtal 2020–2023 för Södertälje Sjukhus AB, RS 2019-0960,
godkänns.
60. Sjukhusavtal 2020–2023 för S:t Eriks Ögonsjukhus, RS 2019-0960,
godkänns.
60a. Hälso- och sjukvårdsnämnden ges i uppdrag att säkerställa att fackliga
företrädare finns representerade i den partsgemensamma grupp som tillsätts
för att utveckla modeller för ersättning och uppföljning inom sjukhusavtalen
Avskrivning av motionerna LS 2017-1392, LS 2017-1391, LS 2017-1302,
LS 2017-1301, LS 2017-1300, 2017-1299, LS 2017-0918, LS 2017-1163,
LS 2017-1530, LS 2017-1162, LS 2018-0263, LS 2018-0264, LS 20180265, LS 2018-0266, LS 2018-0267, LS 2018-0423, LS 2018-0424, LS
2018-0425, LS 2018-0630, LS 2018-0749, LS 2018-0750, LS 2018-0751,
LS 2018-0752, LS 2017-0340, LS 2017-0729, LS 2017-1161 och LS 20171164 från vidare handläggning
61. Motionerna LS 2017-1392, LS 2017-1391, LS 2017-1302, LS 20171301, LS 2017-1300, 2017-1299, LS 2017-0918, LS 2017-1163, LS
2017-1530, LS 2017-1162, LS 2018-0263, LS 2018-0264, LS 20180265, LS 2018-0266, LS 2018-0267, LS 2018-0423, LS 2018-0424,
LS 2018-0425, LS 2018-0630, LS 2018-0749, LS 2018-0750, LS
2018-0751, LS 2018-0752, LS 2017-0340, LS 2017-0729, LS 20171161 och LS 2017-1164 avskrivs från vidare handläggning.
Uppförandekod för Region Stockholm, RS 2017-1198
62. Uppförandekod för Region Stockholm, LS 2017-1198, remitteras till
berörda nämnder och bolag.
63. Policy för intern kontroll, LS 1303-0431, Anti-korruptionspolicy, LS
2015-1342, Rese- och mötespolicy, LS 2015-1341, och Sponsringspolicy
för marknadsföring i syfte att finna utomstående finansiärer till
landstingsprojekt, LS 9205-0886, kvarstår tillsvidare.
Strategi för it och digitalisering 2020–2023, RS 2019-0669
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64. Strategi för it och digitalisering 2020–2023, RS 2019-0669,
fastställs.
65. Strategi för digitalisering, LS 2015-0833, Strategi för eSamhället, LS
1107-0998, och Handlingsprogram för informationssäkerhet 2016–
2020, LS 1308-1044, upphör att gälla.
Riktlinje för informationshantering och arkiv, RS 2019-0549
66. Riktlinje för informationshantering och arkiv, RS 2019-0549,
fastställs att gälla från och med den 1 januari 2020.
67. Dokument- och arkivreglemente för Stockholms läns landsting, LS
2017-1140, och Riktlinjer för information till grupper med särskilda
behov, LS 0509-1660, upphör att gälla från och med den 1 januari
2020.
Riktlinjer för arvodering av sakkunniguppdrag inom hälso- och sjukvården,
RS 2019-0532
68. Riktlinjer för arvodering av sakkunniguppdrag inom hälso- och
sjukvården, RS 2019-0532, fastställs.
Dels, under förutsättning av regionfullmäktiges beslut, att
regionstyrelsen för egen del beslutar följande.
1. Regiondirektören bemyndigas att fastställa budgetprocess för
regionfullmäktiges budget för år 2021.
2. Reglemente för partistöd mandatperioden 2018–2022, LS 20181216, fastställs.
3. Riktlinje för intern kontroll, RS 2019-0866, fastställs.
4. Riktlinje för investeringar, RS 2019-0867, fastställs.
5. Riktlinje för bisyssla, LS 0708-0861, och Riktlinjer för intern
styrning och kontroll för landstingsstyrelsens förvaltning, LS 20160510, upphör att gälla.
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Motivering
Socialdemokraterna vill bygga en Stockholmsregion som har högre
ambitioner och som håller ihop. En Stockholmsregion där alla människor
har goda och likvärdiga försättningar att leva väl och utvecklas. Ett jämlikt
samhälle är nämligen ett starkare samhälle, med en god och tillgänglig
välfärd och sjukvård som grund.
Socialdemokraterna tror på Stockholmsregionen. Företag, innovationer och
forskning i världsklass gör regionen till Nordens största och till Sveriges
tillväxtnav. På våra sjukhus bedrivs avancerad sjukvård av skicklig
personal. I tunnlar, på vägar och spår rullar kollektivtrafik som omnämns
som bland den bästa i världen. Det ger livskvalitet, jobb och skatteintäkter.
Det ger också styrka i nuläget och potential för framtiden. För att
Stockholmsregionen ska kunna ta vara på denna potential behövs en
kursändring.
Först och främst krävs en mer ansvarsfull ekonomisk politik där respekt
visas för skattebetalarnas pengar och för välfärden. Det måste helt enkelt bli
ett stopp för det moderata miljardslöseri som har skapat stora hål i regionens
ekonomi. Trots att Stockholmsregionen har Sveriges bästa ekonomiska
förutsättningar att också leverera Sveriges bästa välfärd, havererar regionens
sjukvårdssystem. I alltför många fall har svårt sjuka patienter fått vänta i
månader på behandling samtidigt som stora summor rinner ut ur sjukvården.
Socialdemokraterna vill att sjukvården i Stockholmsregionen ska vara
tillgänglig, nära och av högsta klass för alla. Sjukvård ska ges efter behov.
För att nå det målet behövs en omdaning av nuvarande sjukvårdssystem.
Socialdemokraterna tycker att valmöjligheter är bra och att fristående
aktörer bidrar till kvaliteten i sjukvården. Samtidigt har
Stockholmsmoderaterna fört en extrem privatiseringspolitik som i princip
ger fri dragningsrätt på skattebetalarnas pengar. Dagens system behöver
reglering för att skapa ordning och reda i sjukvården, där patientens behov
alltid ska komma först.
Tillväxten och jobben i Stockholmsregionen hotas idag av ett alldeles för
lågt bostadsbyggande, kompetensbrist och brister i infrastrukturen. Det är
oroväckande och kräver handling. Socialdemokraterna vet att en stark
välfärd som kommer alla till godo kräver ekonomisk konkurrenskraft. Det är
en klassisk socialdemokratisk hållning som har tjänat Sverige väl och som
naturligtvis har bäring in i framtiden.
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En Stockholmsregion som tror på hållbar utveckling förenar rättvis
klimatomställning med utveckling och framtidsanda. Stockholmsregionen
behöver en utbyggd och välfungerande kollektivtrafik som kan attrahera nya
resenärer i hela regionen. Rätt utnyttjat blir det också en viktig
konkurrensfördel för vår region.
Det är hög tid för en ny politik med högre ambitioner. För en starkare
Stockholmsregion, och ett starkare Sverige.

