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Landstingsstyrelsen, ärende 8

Mål och budget för år 2013 och plan för åren 2014-2015 samt investeringsbudget för år 2013 och inriktningsnivåer för planåren 2014-2017
Socialdemokraterna föreslår landstingsstyrelsen dels förslå landstingsfullmäktige
besluta
Övergripande
1

att i sin helhet anta Socialdemokraternas förslag till budget för Stockholms läns
landsting för år 2013 samt flerårsberäkningar för åren 2014-2015
2

att fastställa skattesatsen för Stockholms läns landsting för år 2013 till 12,10 kronor
per skattekrona
3

att uppdra åt landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden att utforma en
strategi för innovationsvänliga upphandlingar
4

att i Stockholms läns landsting alltid göra en konsekvensanalys för hur möjligheterna till FoUU påverkas vid olika beslutsärenden på motsvarande sätt som idag görs
gällande ekonomi och miljökonsekvenser
5

att uppdra åt landstingstyrelsen att ta initiativ till en forsknings- och innovationsstrategiberedning med representanter från KI och KTH, för landstinget, och för life
science industrin
6

att uppdra åt landstingstyrelsen att ta erforderliga initiativ för att knyta forskare
inom neurologi som fram till nu varit verksamma vid AstraZeneca i Södertälje till
den neuroligiska forskningen vid Karolinska universitetssjukhuset Huddinge
7

att uppdra åt landstingstyrelsen att utreda hur de lokaler AstraZencas lämnar i Södertälje kan nyttjas för patientnära medicinsk forskning och förenas med viss sjukvårdsverksamhet
8

att uppdra åt landstingstyrelsen att ta initiativ för att genomföra Innovationsplatsen
vid Karolinska universitetssjukhuset Huddinge

Socialdemokraterna
9

att uppdra åt landstingstyrelsen att ta fram metoder för en bättre uppföljning av
forskningsmedlens användning, resultat och inverkan på medicinsk praxis
10

att inrätta en Regionplanenämnd med ansvar för uppgifter rörande regional utveckling och regionplanering samt uppdra åt landstingsstyrelsen att föreslå erforderliga
reglementariska förändringar
11

att Stockholms läns landsting skall arbeta aktivt för att landstinget ombildas till en
region med utökade befogenhetner för den regionala utvecklingen i bred mening
12

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
13

att uppdra åt landstingsstyrelsen att inför slutlig budget i december utarbeta besparingar inom administrationen inom samtliga bolag, nämnder och styrelser (inklusive
landstingsstyrelsens förvaltning) motsvarande 175 miljoner kronor
14

att uppdra åt landstingstyrelsen att tillsätta en Effektivitetskommision för hälsooch sjukvården med deltagande av utländsk expertis och av ledande företrädare från
bland annat näringsliv och akademi, fackföreningar och patientorganisationer
15

att landstingsägda verksamheter ska lämna referensanbud vid upphandling av
vårdtjänster i syfte att öka konkurrensen och säkerställa att skattemedel används effektivt
16

att ofrivilligt deltidsarbete inte ska förekomma i landstingets verksamheter

17

att Stockholms läns landsting skall ställa krav på kollektivavtal hos leverantörer,
samt underleverantörer vid upphandlingar i all verksamhet
18

att uppdra åt landstingstyrelsen att införa skärpta rutiner inom hela landstingskoncernen för systematisk löpande seriositetsprövning av anlitade leverantörer och eventuella underleverantörer
19

att fastställa Socialdemokraternas förslag till resultatbudget, balansbudget och finansieringsbudget för år 2013 och planer för åren 2014 – 2015
20

att fastställa Socialdemokraternas förslag till investeringsbudget för år 2013 med
inriktningsnivåer för planåren 2014 – 2017
21

att i enlighet med Socialdemokraternas fastställa Stockholms läns landstings driftbudget för år 2013 med förslag till landstingsbidrag och resultat- och avkastningskrav för respektive nämnd/styrelse och bolag
22

att fastställa Socialdemokraternas förslag till taxor och avgifter för år 2013

Socialdemokraterna
23

att uppdra åt landstingsstyrelsen att utforma tidsplan, tekniska anvisningar och de
förutsättningar som behövs för att landstingsfullmäktige ska kunna fatta beslut om
budget 2014 i juni 2013
24

att uppdra åt nämnder, styrelser och bolagsstyrelser att till landstingsstyrelsen avlämna månadsrapporter, prognoser, tertialrapport, delårsrapport, årsbokslut, medarbetarrapporter, miljörapporter, årsredovisning och övriga erforderliga underlag till
landstingets koncernbokslut och övrig uppföljning i enlighet med de anvisningar som
landstingsstyrelsens förvaltning utfärdar på landstingsstyrelsens uppdrag
25

att bemyndiga landstingsstyrelsen att göra justeringar av teknisk art avseende denna budget samt godkänna justeringar av fastslagen investeringsbudget under löpande
budgetår för objekt för vilka genomförandebeslut är fattade
26

att uppdra åt nämnder och styrelser att fatta beslut om investeringsbudget utifrån
den av landstingsfullmäktige fastställda ramen samt i enlighet med i budget 2013 och
plan för åren 2014-2015 angivna förutsättningar för beredning av strategiska objekt
27

att uppdra åt nämnder, styrelser och bolagsstyrelser att utforma sina
respektive slutliga budgetar i enlighet med vad denna budget medger
28

att uppdra åt nämnder, styrelser och bolagsstyrelser att senast den 1 oktober 2012
överlämna behandlad budget till landstingsstyrelsen i enlighet med de anvisningar
som landstingsstyrelsens förvaltning utfärdar på landstingsstyrelsens uppdrag
29

att uppdra åt landstingsstyrelsen att anmäla slutlig budget till landstingsfullmäktige
vid fullmäktigesammanträdet den 4 december 2012
30

att uppdra åt landstingsstyrelsen att genomföra en översyn av befintliga ekonomistyrningsbeslut med målet att utarbeta en samlad ekonomistyrningsstrategi för
Stockholms läns landsting
31

att anta ny ansvars- och beslutsordning avseende investeringar inom Stockholms
läns landsting i enlighet med LS 1112-1730
32

att uppdra åt landstingsstyrelsen, övriga nämnder, styrelser samt bolagsstyrelser att
tillämpa ansvars- och beslutsordning avseende investeringar i enlighet med vad som
framgår i LS 1112-1730
33

att anta ändringar i landstingsfullmäktiges reglemente med allmänna bestämmelser
för landstingsstyrelser och nämnder med anledning av ny ansvars- och beslutsordning avseende investeringar i enlighet med vad som framgår i LS 1112-1730
34

att uppdra åt landstingsstyrelsen att vid behov besluta om sådana ändringar eller
tillägg till ansvars- och beslutsordningen avseende investeringar som inte är av principiell beskaffenhet eller annars större vikt i enlighet med vad som framgår i LS
1112-1730

Socialdemokraterna
35

att uppdra åt landsstyrelsen att utarbeta tekniska anvisningar och mallar med koppling till föreslagen ansvars- och beslutsordning, LS 1112-1730
36

att fastställa lägsta nivån till 100 miljoner kronor i total utgift för krav på specifikation av investeringsobjekt för tillämpning av ansvars- och beslutsordning avseende
investeringar i enlighet med vad som framgår i LS 1112-1730
37

att uppdra åt landstingsstyrelsen att genomföra fortlöpande analys av investeringsutrymmet och vidta nödvändiga åtgärder
38

att uppdra åt landstingstyrelsen att bevaka och följa upp omfattning och nivåer på
medfinansiering avseende såväl enskilda objekt som totalt
39

att uppdra till landstingstyrelsen att genomföra en översyn av de kortsiktiga målens
indikatorer
40

att reservera medel för kostnadseffekter med koppling till Framtidsplan för hälsooch sjukvården inom ramen för Koncernfinansierings budget med 90 miljoner kronor, 135 miljoner kronor respektive 235 miljoner kronor per år 2013, 2014 respektive
2015
41

att genomföra en särskild satsning på FoUU motsvarande 40 miljoner kronor per år
under 2013-2015 inom ramen för tilldelat landstingsbidrag till landstingsstyrelsen
42

att genomföra en särskild innovationssatsning på Södertälje sjukhus och tillföra
SLL innovation 6 miljoner kronor per år under 2013-2015

Hälso- och sjukvården
43
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden ställa krav på alla landstingsfinansierade vårdgivare att öppet redovisa uppgifter om verksamheten som kan göras tillgängliga för medborgarna, bland annat rörande anställda per yrkeskategori, medicinska
resultat och specialistinriktning.
44

att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att genomföra en översyn av sin förvaltnings inriktning och organisation med syftet att skärpa rutiner och kontroll rörande avtalsuppföljning och leverad kvalitet samt på bred front införa oannonserade
inspektioner av anlitade vårdgivare.
45

att godkänna att styrelsen för Folktandvården Stockholms län AB gör en justering
av prislistan för vuxentandvård med +2,8 procent för år 2013
46

att fastställa reviderade specifika ägardirektiv för Folktandvården Stockholms län
AB i enlighet med vad som framgår i LS 1203-0403
47

att uppdra åt Landstingshuset i Stockholm AB att utse stämmoombud med uppdrag
att på bolagsstämma i Folktandvården i Stockholms län AB rösta för antagande av
specifika ägardirektiv enligt ovanstående

Socialdemokraterna
48

att fastställa högkostnadsskyddet för besök i hälso- och sjukvården till 1100 kronor
från och med den 1 juli 2012
49

att genomföra en särskild satsning på rikssjukvård motsvarande 60 miljoner kronor
per år under 2013-2015 inom ramen för tilldelat landstingsbidrag till hälso- och sjukvårdsnämnden, samt tillskjuta hälso- och sjukvårdsnämnden 60 miljoner kronor till
2012 års landstingsbidrag med anledning av ovan nämnda satsning på rikssjukvård
som påbörjas redan 2012
50

att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att i avtal med Karolinska sjukhuset
inkludera utvecklingen av rikssjukvården i enlighet med ovanstående beslut
51

att höja bidraget för peruker till barn till 6 000 kronor per år

52

att fastställa avgift för balsamering av avlidna till 750 kronor exklusive moms från
och med 1 juli 2012
53

att ändra namn på den mittersta geografiska sjukvårdsstyrelsen till Sjukvårdsstyrelse Stockholm Ekerö
54

att godkänna att bolagsordningen för Stockholm Care AB ändras i enlighet med
vad som framgår i LS 0810-0904
55

att fastställa reviderade specifika ägardirektiv för Stockholm Care AB i enlighet
med vad som framgår i LS 0810-0904
56

att uppdra åt Landstingshuset i Stockholm AB att utse stämmoombud med uppdrag
att på bolagsstämma i Stockholm Care AB rösta för ändring av bolagsordning samt
antagande av specifika ägardirektiv enligt ovanstående beslut
Framtidsplan för hälso- och sjukvården
57
att godkänna genomförandet av investeringen i Framtidens interventions- och operationsbyggnad (FRIO) vid Karolinska Huddinge, LS 1202-0329, för totalt 2,65 miljarder kronor
58

att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att anpassa och utveckla alla vårdavtal
för att stödja inriktningen på utvecklingen i enlighet med LS 1109-1229 samt i enlighet med Socialdemokraternas budgetförslag
59

att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att utveckla den specialiserade sjukvården utanför akutsjukhusen och därvid utreda hur olika sjukhus kan ges särskilda profiler och inriktningar i enlighet med LS 1109-1229
60

att uppdra åt landstingstyrelsen att i samråd med hälso- och sjukvårdsnämnden
reformera ersättningssystemet så att det understödjer en utveckling mot ökad andel
vård i närsjukvård och dagvård

Socialdemokraterna
61

att lämna ett nytt utvecklingsuppdrag till SLSO som ger möjligheter att delta i
konkurrensen om de vårdvolymer som flyttas ut från akutsjukhusen
62

att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att tillsammans med Karolinska Institutet, andra berörda högskolor och universitet samt berörda vårdgivare utveckla inriktning och utformning av forskningen i nätverkssjukvården med beaktande av den omfattande utbyggnaden av sjukvården utanför akutsjukhusen i enlighet med LS 11091229 samt i övrigt enligt Socialdemokraternas förslag till budget 2013
63

att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att ställa avtalsreglerade krav på att
privata vårdföretag är med och tar ansvar för att möta behovet av verksamhetsförlagd
utbildning och se till att det finns bra handledare.
64

att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att med såväl kommuner och andra
aktörer och intressenter undersöka alternativa lösningar på lokaler för sjukhus i enlighet med LS 1109-1229
65

att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att inleda utbyggnad av geriatriska
vårdplatser över länet i syfte att möta kommande behov och därvid beakta att geriatrisk vård vid Karolinska Huddinge tills vidare ska behållas i enlighet med LS 11091229
66

att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att se över strukturen för rehabilitering
i enlighet med LS 1109-1229 samt i enlighet med Socialdemokraternas budgetförslag
67

att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att besluta om utveckling av vårduppdrag för stödjande vård i enlighet med LS 1109-1229
68

att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden utveckla uppdraget vid akutsjukhusens
barnkliniker i enlighet med LS 1109-1229 samt i övrigt enligt Socialdemokraternas
förslag till budget 2013
69

att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att utifrån psykiatrins behov planera
framtida och andra slutenvårdsenheter i enlighet med LS 1109-1229 samt i övrigt
enligt Socialdemokraternas förslag till budget 2013
70

att godkänna inriktningen av förändringar i vårdutbudet fram till år 2018 i enlighet
med LS 1109-1229 samt i övrigt enligt Socialdemokraternas förslag till budget 2013
71

att uppdra åt landstingsstyrelsen att anpassa program för ny- och ombyggnad av
Södersjukhuset i enlighet med LS 1109-1229
72

att uppdra åt landstingsstyrelsen att anpassa program för ny- och ombyggnation av
Danderyds sjukhus i enlighet med LS 1109-1229 och därmed anse Danderyds sjukhus hemställan, LS 1111-1522, besvarad

Socialdemokraterna
73

att godkänna Södertälje sjukhus AB:s avrapportering av uppdraget LS 1102-0231
att återuppta programarbetet avseende ny- och ombyggnation av Södertälje Sjukhus,
LS 1110-1372, i enlighet med LS 1109-1229
74

att uppdra åt landstingsstyrelsen att anpassa program för ny- och ombyggnation av
Södertälje Sjukhus i enlighet med LS 1109-1229 till en total investeringskostnad på
1 200 miljoner kronor för bygginvesteringar samt därutöver tillkommande utrustningsinvesteringar
75

att godkänna genomförandet av investeringen Södersjukhuset: Byggnad 25 – Ombyggnad till vårdavdelningar i enlighet med landstingsdirektörens förslag, Mål och
budget 2013 och plan för åren 2014-2015 för totalt 133 miljoner kronor varav totalt
109 miljoner kronor beslutas ingå i investeringsbudget för 2013 med inriktning för
planåren 2014-2017
76

att uppdra åt landstingsstyrelsen att genomföra en förstudie för att flytta huvuddelen av den psykiatriska vården från S:t Göransområdet till Sabbatsbergs sjukhus i
enlighet med LS 1109-1229
77

att uppdra åt landstingsstyrelsen att vidareutveckla riskfördelningsmodellen för
investeringar samt utarbeta riktlinjer och implementera den beslutade riskfördelningsmodellen i enlighet med LS 1109-1229
78

att uppdra åt landstingsstyrelsen att fatta beslut om mått för att mäta effektiviteten
och produktiviteten i hälso- och sjukvården och utifrån dessa ange mål för utvecklingen av effektiviteten och produktiviteten i hälso- och sjukvården i enlighet med
LS 1109-1229 samt i övrigt enligt Socialdemokraternas förslag till budget 2013
79

att uppdra åt landstingsstyrelsen att gå igenom kraven avseende medicinteknisk
utrustning vid Nya Karolinska Solna (NKS) i syfte att erhålla en så låg investeringskostnad som möjligt samt så långt möjligt beakta användandet av befintlig utrustning
från Karolinska Solna.
80

att uppdra åt landstingsstyrelsen att i budgetförslag för år 2014 återkomma till
landstingsfullmäktige med detaljerade kalkyler över omstruktureringskostnader för
Framtidsplan för hälso- och sjukvården samt föreslå en finansieringsmodell för detta
i enlighet med LS 1109-1229
81

att uppdra åt landstingsstyrelsen att utforma riskhanteringsmetod, process, samt
verktyg för effektiv riskhantering vid genomförandet av Framtidsplanen i enlighet
med LS 1109-1229
82

att uppdra åt landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden att fortsatta
arbetet med utveckling av Framtidsplan för hälso- och sjukvården enligt föreslagen
inriktning i enlighet med LS 1109-1229 samt enligt Socialdemokraternas förslag till
budget 2013

Socialdemokraterna
83

att godkänna avrapportering av arbetet med Framtidsplan för hälso- och sjukvården i enlighet med LS 1109-1229
Kollektivtrafiken
84
att uppdra till landstingsstyrelsen att i samråd med Trafiknämnden återkomma till
landstingsfullmäktige med genomförandebeslut för Program Kistagrenen med byggstart 2014 samt redovisa möjlig medfinansiering och andra förbilligande lösningar.
85

att uppdra åt landstingsstyrelsen i samråd med Trafiknämnden att ta fram genomförandebeslut för investering i utbyggd tunnelbanan från Odenplan till Nya Karolinska/Hagastaden med byggstart 2014
86

att uppdra till Trafiknämnden att genomföra en strategisk utredning med syfte att
utveckla och bygga ut tunnelbanan
87

att i SL-trafiken och färdtjänsten avskaffa nuvarande zonindelning och uppdra åt
Trafiknämnden införa enhetstaxa i enlighet med detta budgetförslag
88

att godkänna genomförandet av investeringen Program tunnelbana Röda linje (LS
1201-0191), för totalt 12, 6 miljarder kronor varav totalt 6 427 miljoner kronor beslutas ingå i investeringsbudget för 2013 med inriktning för planåren 2014-2017.
89

att uppdra till landstingsstyrelsen att återkomma till landstingsfullmäktige med ett
bearbetat genomförandebeslut för Program Slussen inklusive Söderströmsbron som
innebär en lägre total investeringskostnad.
90

att bifalla motion 2011: 39 samt uppdra åt landstingsstyrelsen att i samråd med
berörda kommuner och aktörer utarbeta en modell för hur ökade markvärden som
uppstår med utbyggnad av tunnelbana och anan kollektivtrafik kan bidra till finansieringen av investeringar i kollektivtrafiken.
91

att godkänna att trafiknämnden uppdrar åt AB Storstockholms Lokaltrafik att
tillsvidare stoppa den fortsatta planeringen av den nya Hornsbergsdepån i enlighet
med LS 1203-0526
92

att godkänna att trafiknämnden genom AB Storstockholms Lokaltrafik ingår köpeavtal samt andra dokument som är nödvändiga med anledning av lokalisering av
bussinnerstadsdepån till Tomteboda i Solna kommun i enlighet med LS 1203-0526
93

att anse motion 2011:19 av Pia Ortiz-Venegas m.fl. om fri tilldelning av färdtjänstresor, LS 1105-0705, besvarad
Övrigt
94
att ändra kategoritillhörighet för fastigheten Säbyholm 5:1 i Upplands-Bro kommun från strategisk till marknadsfastighet i enlighet med vad som framgår i LS 12040538
95

att uppdra åt landstingsstyrelsen att ansvara för planering av byggnader som har
strategisk betydelse för NKS nya sjukhusområde

Socialdemokraterna

96

att fastställa specifika ägardirektiv för Locum AB i enlighet med vad som framgår
i LS 1201-0164 att gälla från den 1 juli 2012
97

att utfärda instruktion till stämmoombudet att på bolagsstämma i Locum AB rösta
för att ändringar i specifika ägardirektiv fastställs
98

att uppdra åt landstingsstyrelsen att vidta de ändringar i rådande avtal och fullmakt
mellan Stockholms läns landsting och Locum AB som bedöms erforderliga med anledning av ovanstående beslut
99

att uppdra åt landstingsstyrelsen att inleda förhandlingar med Norrtälje kommun
om att permanenta Tiohundraprojektet
dels – under förutsättning av att landstingsfullmäktiges beslut – för egen del besluta
100

att uppdra åt landstingsdirektören att utarbeta tekniska anvisningar och mallar
med koppling till föreslagen ansvars- och beslutsordning, LS 1112-1730
101

att uppdra åt landstingsdirektören att utreda redovisningsansvaret och strategiska
frågor med koppling till NKS-bygg i syfte att uppnå samordning inom förvaltningen
102

att uppdra åt landstingsdirektören att genomföra nödvändiga åtgärder inom förvaltningen som stöd åt landstingsstyrelsens uppdrag avseende fastighetsstrategiska
frågor i enlighet med vad som framgår i LS 1201-0164
103

att uppdra åt landstingsdirektören att utarbeta anvisningar för arbetet med slutlig
budget 2013
104

att uppdra åt landstingsdirektören att genomföra fortlöpande analys av investeringsutrymmet
105

att uppdra åt landstingsdirektören att bevaka och följa upp omfattning och nivåer
på medfinansiering avseende såväl enskilda objekt som totalt
106

att uppdra åt landstingsdirektören att genomföra en översyn av de kortsiktiga målens indikatorer
dels för egen del besluta
107

att godkänna att Nya Karolinska Solna, NKS, ska användas som namn på sjukhusbyggnationen under byggtiden samt att sjukhuset därefter benämns Karolinska
Universitetssjukhuset Solna
108

att behandla inkommet förslag från Stiftelsen för Konserthuset, som indikerar ett
behov av ytterligare tillskjutna medel för genomförande av investeringar, i särskilt
ärende

Socialdemokraterna
109

att uppdra till landstingsdirektören att återkomma med en behovsprövad sammanställning av underhållsbehovet för Skärgårdsstiftelsens fastigheter 2014 -2018.
Socialdemokraterna pekar i detta budgetförslag ut en inriktning för landstingspolitiken med fokus på kunskap, tillväxt och fler jobb. Ett område vi särskilt lyfter är möjligheterna att skapa fler jobb inom sjukvårds- och läkemedelsområdet, det som brukar kallas life science.
Hälsa blir allt viktigare och allt fler efterfrågar vård, produkter och tjänster för ett
friskare liv, både i Sverige och globalt. I det ligger stora möjligheter för Sverige och
för Stockholmsregionen. Genom att satsa på en gemensamt finansierad sjukvård av
högsta kvalitet möjliggör det en förbättring av människors hälsa som också skapar
förutsättningar för ökad tillväxt och fler jobb. Den som blir sjuk ska veta att han eller
hon får hjälp av personal som har den bästa utbildningen, tillräckligt med tid och som
arbetar med de mest moderna metoderna och den senaste medicinska tekniken.
Den snabba ökningen av antalet personer i vårdkrävande ålder under de kommande
20 åren kommer att ställa stora krav på hela vård- och omsorgssektorn. Det är en
utmaning som Sverige dessutom delar med i princip hela Europa, vilket innebär att
svenska innovationer på det här området kan ge ett tydligt mervärde till vården och
omsorgen av våra gamla, samtidigt som svenska produkter och tjänster kan få avsättning på utländska marknader.
Målen för den Socialdemokratiska hälso- och sjukvårdspolitiken kan sammanfattas i
en stark innovationskraft, god folkhälsa, vård på jämlika villkor, goda medicinska
resultat och en lång livslängd för befolkningen. I vår sjukvårdsmodell ska varje människa, oavsett bakgrund, ha tillgång till de bästa behandlingsmetoderna på lika villkor
utifrån sina vårdbehov. Långa väntetider skapar mänskligt lidande och tenderar att
drabba de minst resurstarka i samhället hårdast. Den Socialdemokratiska politiken
syftar till en hälso- och sjukvård som stärker den samhällsekonomiska utvecklingen
och med god tillgänglighet för patienterna, fri från köer på lika villkor för alla.
Stockholms län växer. En modern tillväxtorienterad politik som tar hänsyn till klimatet och våra barns framtid kräver att fler väljer att resa kollektivt och åker mindre bil.
Den Socialdemokratiska politiken syftar till att öka kollektivresandet, eftersom det är
bra för både tillväxt och miljö. Det kräver att de allra mest kapacitetsstarka trafikslagen och därmed samhällsnyttiga investeringarna prioriteras.
Idag ser vi hur skattepengarna i landstinget slösas bort på en överdimensionerad byråkrati, investeringar med låg samhällsnytta, dyra konsulter, dålig kvalitetskontroll
och uselt genomförda upphandlingar. Denna utveckling måste brytas, så att skattebetalarna får ut mer och bättre välfärd för sina skattekronor. Varje bortslösad skattekrona är oacceptabel och i praktiken en stöld från skattebetalarna. Landstingets pengar
måste gå till ökad forskning och innovation, ökad kvalitet i sjukvården samt till en
utbyggd kapacitetsstark kollektivtrafik.

