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STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING
LANDSTINGSSTYRELSEN
Folkpartiet liberalerna

FÖRSLAG TILL BESLUT
2003-04-22
Ärende 6

Faststllande av direktiv för budget 2004 och planering för 2005 – 2006
samt investeringsplan 2004 -2008
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att återremittera budgetdirektiven till Landstingsrådsberedningen med uppdrag att presentera nya
direktiv som bygger på en budget i balans.
att budgetdirektiven utvecklas enligt nedanstående riktlinjer.
Den socialistiska majoritetens budgetdirektiv bygger på ett budgetunderskott på 2,6 Mdkr. Det är
oacceptabelt. Landstingets revisorer framhåller vikten av en budget i balans som ett grundläggande
krav. Den nuvarande socialistiska majoriteten drev i opposition frågan om hur viktigt det är med en
budget i balans. Det är därför obegripligt att man under denna mandatperiod planerar för ett totalt
underskott på minst 9,1 Mdkr
Vi anser att noggrannare kalkyler måste presenteras för hur man ska uppnå att personalkostnaderna
årligen ska öka med högst med 5 % fr o m år 2004 och hur kostnaderna för inhyrd personal ska
sänkas med 2,5%. Enligt vår mening är dessa mål mycket svåra att uppnå med de åtgärdsprogram
som presenterats. Lågkonjunkturen kan dock underlätta att målen ska kunna uppnås. Kostnaderna
för sjukskrivning ska dessutom minska med 20 Mkr per år.
Programmet för att halvera kostnadsökningen för läkemedel är ofullständigt och orealistiskt.
Budgetdirektiven innehåller ospecificerade besparingar som innebär krav på
produktivitetsförbättringar med en procent. Det motsvarar besparingar på cirka 350 Mkr inom
sjukvården. Samverkan mellan universitetssjukhusen ska dessutom ge effektivitetsvinster på 100
mkr.
Budgetdirektiven innehåller förslag om att universitetssjukhusen ska ägna sig åt högspecialiserad vård
och forskning/utveckling. Övrig vård flyttas över till andra akutsjukhus och till närsjukvården. Vi tror
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inte på att detta är ett realistiskt förslag. En noggrann planering saknas och det måste finnas om
förslaget ska kunna genomföras.

Folkpartiet föreslår att budgetdirektiven ska innehålla i huvudsak följande:
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·

Patientens ställning och valfrihet stärks
Många fler husläkare – tillgänglighet förbättras och hembesök ökar
”Gräddfiler” för äldre patienter inom sjukvården
Vårdgarantin behålls och utvecklas
Kortare väntetid för besök hos specialistläkare i öppen vård (besöksgaranti)
Valfrihet genom ”pengsystem” för att öka valfriheten
Ny strålbehandlingsklinik inom cancervården
Ny kvinnoklinik med förlossning och BB
Närsjukvården utvecklas
VIP-nummer till sjukhuskliniker efter utskrivning
Ryggmedicinska centra inrättas
Motion, inte bara medicin, på Hälsorecept
Möjligheter till snabb rehabilitering
Utveckling av nya tjänster för läkare
Mångfalden av vårdgivare utvecklas
Beställar/ – utförarorganisationen stärks.
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Ökat inflytande över det egna arbetet och möjlighet att välja bland olika arbetsgivare
Friskvårdspeng införs
Lönepott för trogna medarbetare
Tid för eftertanke och kompetensutveckling
Mer självständiga arbetsplatser

·
·
·

Kostnaderna får inte öka snabbare än skatteunderlaget
Utjämningssystemet måste ändras
Landstingsskatten höjs tillfälligt

-

Större marginaler i tunnelbane- och pendeltågstrafiken, exempelvis en större tåg- och
vagnsreserv. Det måste utbildas fler tågförare.
- Satsning på handikappanpassning av kollektivtrafiken.
- De planerade investeringarna ska ligga fast.
- Ingen höjning av månadskortet 2004
- Fortsatt utbyggnad
- Tillgänglighet, tillförlitlighet och trygghet ska gälla i kollektivtrafiken
- Ökad samverkan mellan Färdtjänsten, SL och kommunerna för att öka tillgängligheten inom
ordinarie kollektivtrafik
- Inriktning på den eftersatta infrastrukturen i Stockholmsregionen
- Folkpartiet anser att Bildt-Wibbles skatteutjämningssystem ska återinföras över tre år.
Regeringen måste uppvaktas om detta.

