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Landstingsstyrelsen

Mål och budget för år 2015 och plan för åren
2016–2017 samt investeringsbudget för år 2015 och
inriktningsnivåer för planåren 2016–2019
Ärendebeskrivning
Mål och budget 2015 och plan för åren 2016–2017 samt investeringsbudget
för år 2015 och inriktningsnivåer för planåren 2016–2019.
Förslag till beslut
Socialdemokraterna föreslår dels landstingsstyrelsen föreslå
landstingsfullmäktige besluta
1

att fastställa Socialdemokraternas förslag till mål och budget för
Stockholms läns landsting för år 2015 samt flerårsberäkningar för åren
2016–2017

2

att fastställa Socialdemokraternas förslag till resultatbudget, balansbudget
och finansieringsbudget för år 2015 och planer för åren 2016–2017

3

att fastställa Socialdemokraternas förslag till investeringsbudget för år
2015 med inriktningsnivåer för planåren 2016–2019

4

att fastställa skattesatsen för Stockholms läns landsting för år 2015 till
12,10 kronor per skattekrona

5

att fastställa landstingsbidrag och resultat- och avkastningskrav för
respektive nämnd/styrelse och bolag

6

att fastställa Socialdemokraternas förslag till taxor och avgifter för år 2015

7

att godkänna förslag till tidplan för budgetprocess 2016 samt tillhörande
direktiv
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8

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
landstingsdirektören utfärdar på landstingsstyrelsens uppdrag

9

att bemyndiga landstingsstyrelsen att göra justeringar av teknisk art
avseende denna budget

10

att åberopa synnerliga skäl för att upprätta en budget där intäkterna inte
överstiger kostnaderna för år 2015 och planer för åren 2016-2017 med
hänsyn till de omställningskostnader som planeras inom ramen för
framtidens hälso- och sjukvård

11

att uppdra åt nämnder, styrelser och bolagsstyrelser att utforma sina
respektive slutliga budgetar i enlighet med vad budget 2015 medger

12

att uppdra åt nämnder, styrelser och bolagsstyrelser att senast den 30
januari 2015 överlämna behandlad slutlig budget till landstingsstyrelsen i
enlighet med de anvisningar som landstingsdirektören utfärdar på
landstingsstyrelsens uppdrag

13

att uppdra åt landstingsstyrelsen att anmäla slutlig budget 2015 till
landstingsfullmäktige vid fullmäktigesammanträdet den 17 mars 2015

14

att med upphävande av 11 § i principöverenskommelsen mellan landstinget
och kommunerna av verksamheter som bedrivs av landstingets
omsorgsnämnd från den 27 maj 1994, överlåta ansvaret för utförandet av
hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet
(LSS-boende) från landstinget till respektive kommun i länet från den 1
oktober 2015 samt att landstinget senast den 30 november 2015 ska ersätta
kommunerna med motsvarande 92/365 av skatteväxlingens värde år 2015

15

att godkänna inriktningen av förändringar i vårdutbudet, som redovisas i
Framtidsplanen tredje steget i genomförande i enlighet med LS 1409-1068
och Socialdemokraternas budget

16

att uppdra åt landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och
styrelserna för Södertälje sjukhus AB, Södersjukhuset AB, Danderyds
sjukhus AB, Karolinska Universitetssjukhuset samt Stockholms läns
sjukvårdsområde att fortsätta arbetet med utveckling av Framtidsplan för
hälso- och sjukvården, som redovisas i Framtidsplanen tredje steget i
genomförandet i enlighet med LS 1409-1068 och Socialdemokraternas
budget
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17

att godkänna avrapportering av arbetet med framtidens hälso- och
sjukvård, som redovisas i Framtidsplanen tredje steget i genomförandet i
enlighet med LS 1409-1068

18

att uppdra åt landstingsstyrelsen att utarbeta förslag till former och
organisation för viss somatisk specialistvård utanför akutsjukhusen, som
redovisas i Framtidsplanen tredje steget i genomförandet i enlighet med
LS 1409-1068 och Socialdemokraternas budget

19

att uppdra åt landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden att
under år 2015 redovisa handlingsplan för satsningar inom eHälsa och
informationsförsörjning som syftar till att säkerställa Framtidsplanens
målbild och genomförande, som redovisas i Framtidsplanen tredje steget i
genomförandet i enlighet med LS 1409-1068 och Socialdemokraternas
budget
att godkänna inriktningen av investeringar i lokaler och utrustning för
hälso- och sjukvården som anges i den tioåriga plan, som redovisas i
Framtidsplanen tredje steget i genomförandet i enlighet med LS 1409-1068
och Socialdemokraternas budget

20

21

att uppdra åt landstingsstyrelsen att utreda möjligheterna att sälja något
eller några av de mindre landstingsägda sjukhusens fastigheter, som
redovisas i Framtidsplanen tredje steget i genomförandet i enlighet med LS
1409-1068 och Socialdemokraternas budget

22

att uppdra åt landstingsstyrelsen att genomföra en uppföljning av
regionens utveckling med utgångspunkt i den regionala utvecklingsplanen
för Stockholmsregionen, RUFS 2010

23

att uppdra åt landstingsstyrelsen att föreslå en ny regional utvecklingsplan
för Stockholmsregionen som ska ersätta den nu gällande regionala
utvecklingsplanen, RUFS 2010

24

att uppdra åt landstingsstyrelsen att föreslå en samverkansmodell med
näringslivet för forskning, utveckling och innovation

25

att uppdra åt landstingsstyrelsen att utreda och föreslå vilka delar av hälsooch sjukvården som ska utgöra universitetssjukvård i enlighet det nya
nationella avtalet mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete
om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och
sjukvården, ALF-avtalet

26

att uppdra åt landstingsstyrelsen att utreda behov av och förutsättningar
för att stärka den kliniska prövningsverksamheten inom Stockholms läns
landsting
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27

att uppdra åt landstingsstyrelsen att utreda och föreslå ett
sammanhängande innovationssystem för Stockholms läns landstings
verksamheter

28

att uppdra åt landstingsstyrelsen att utreda och föreslå hur register och
databaser kan integreras för att ge stöd åt klinisk forskning

29

att uppdra åt landstingsstyrelsen att utarbeta en handlingsplan för hållbar
IT inom vård för åren 2016–2018

30

att uppdra åt landstingsstyrelsen att utarbeta en övergripande plan för
hållbar energianvändning

31

att uppdra åt landstingsstyrelsen att föreslå ett nytt miljöpolitiskt program
för Stockholms läns landsting som ska ersätta Miljöutmaning 2016

32

att uppdra åt landstingsstyrelsen att göra en översyn av policy och riktlinjer
för säkerhet inom Stockholms läns landsting och vid behov återkomma
med förslag på förbättringar

33

att uppdra åt landstingsstyrelsen att utarbeta förslag till lönepolicy för
Stockholms läns landsting

34

att uppdra åt landstingsstyrelsen att fortsätta lönesatsningen på
specialistutbildade sjuksköterskor, biomedicinska analytiker och
barnmorskor i förlossningsvården

35

att uppdra åt landstingsstyrelsen att fortsätta satsningen på
specialistutbildning för sjuksköterskor med studielön inom definierade
bristområden

36

att uppdra åt landstingsstyrelsen att genomföra särskilda utbildnings- och
introduktionsinsatser för undersköterskor på akutsjukhusen inom
definierade bristområden

37

att uppdra åt landstingsstyrelsen att leda, styra och samordna processen
kring investeringar avseende medicinteknisk utrustning, inventarier och
informations- och kommunikationsteknik kopplat till de strategiska
fastighetsinvesteringarna vid Danderyds Sjukhus AB, Södersjukhuset AB,
Södertälje Sjukhus AB samt Karolinska Universitetssjukhuset

38

att godkänna att styrelsen för Folktandvården Stockholms län AB gör en
prisjustering i enlighet med hemställan, motsvarande en ökning med 2,5
procent för år 2015

39

att godkänna försäljning av fastigheten Ekerö Tappström 1:40 för 127
miljoner kronor till Carlshof Fastighetsholding AB
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40

att uppdra åt trafiknämnden att inkomma med underlag för
genomförandebeslut avseende ny bussdepå i Ekerö kommun

41

att objektet Miljöbussar utgår från investeringsbudget 2015 och plan
2016-2019

42

att till följd av att objektet Miljöbussar utgår från investeringsbudget 2015
och plan 2016–2019 uppdra åt trafiknämnden att vidta nödvändiga
justeringar av investeringsbudget 2015 och plan 2016–2019 inom
trafiknämndens fastställda investeringsutrymme senast i samband med
inrapportering av slutlig budget 2015

43

att i underlag till investeringsbeslut införa specifika driftskostnadskalkyler
som beskriver ekonomiska konsekvenser för berörda verksamheter i form
av tillkommande hyres- och kapitalkostnader, reducerade kostnader i
samband med effektivare flöden och förändrade arbetsprocesser samt
investeringens påverkan på löpande driftskostnader

44

att fatta inriktningsbeslut för de investeringsobjekt som anges i bilaga 21.7
Beslutsbilaga specificerade investeringar

45

att fatta genomförandebeslut för de investeringsobjekt som anges i
bilaga 21.7 Beslutsbilaga specificerade investeringar

46

att uppdra åt landstingsstyrelsen att, i samråd medtrafiknämnden , utreda
tillkommande investeringsbehov för befintlig tunnelbana, bytespunkter
samt angränsande anläggningar med anledning av beslutad
överenskommelse om utbyggnad av tunnelbana i enlighet med 2013 års
Stockholmsförhandling

47

att uppdra åt trafiknämnden att senarelägga genomförandet av
sammanbindningen av Spårväg city mellan linje 7 och Lidingöbanan i
Ropsten till efter år 2019 samt att utreda möjligheterna till etappvis
trafikstart till Frihamnen och vid tillräckligt stor redovisad nytta lämna
förslag på beslut avseende en sådan lösning med trafikstart före år 2019

48

att uppdra åt trafiknämnden att se över ambitionsnivåer avseende
beslutade och planerade investeringar för perioden 2015–2019 samt föreslå
nödvändiga förändringar avseende berörda objekts tid, ekonomi och
kvalitet samt därtill hörande konsekvensanalys

49

att uppdra åt trafiknämnden att utreda förutsättningar och kostnader för
införande av helautomatisk drift på tunnelbanans röda linje samt
eventuella konsekvenser som detta kan medföra.

50

att tillsätta en Effektivitetskommission för sjukvården med deltagande av
kvalificerade ledamöter med stor erfarenhet av hälso- och sjukvården
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51
52

53
54

55

56

57
58
59
60

61
62
63
64
65

66

67
68

och/eller goda kunskaper hur komplexa organisationer kan effektivisera sin
verksamhet samt öka sin produktivitet
att se över ersättningssystemen och sträva efter att övergå successivt till
ersättning utifrån hela diagnoser och vårdens faktiska resultat
att varje investering som ska genomföras ska kunna påvisa att ett
effektivare användande av landstingets resurser genom mer vård och ökat
resande i kollektivtrafiken
att anpassa förvaltningarnas storlek efter uppdrag och behov samt minska
konsultanvändandet med 600 miljoner kronor
att utveckla en tydlig etableringsstrategi för inrättandet av närsjukhus med
närakuter i stadskärnor och för den fortsatta hanteringen av specialistvård
utanför akutsjukhusen
att Stockholms läns landsting tar initiativ för att landstinget ombildas till
en region med utökade befogenheter rörande den regionala utvecklingen
att alla avtal med utförarna ska ha tydliga forsknings- och
utbildningsuppdrag så att hela sjukvården bidrar till utvecklingen av nya
behandlingsmetoder, läkemedel, arbetssätt med mera
att uppdra åt landstingstyrelsen att ta initiativ till ett Innovationsråd med
representanter från KI och KTH, för landstinget, och för life science
industrin
att avsätta 20 mkr för en innovationsfond som ska underlätta för
sjukvårdsverksamheter att pröva nya arbetssätt, läkemedel med mera
att utveckla ett IT-baserat informationssystem för diabetesvården
att garantera heltidsanställning som en rättighet för medarbetarna
att ta fram en strategisk kompetensförsörjningsplan för Stockholms läns
landsting
att Stockholms läns landsting skall ställa krav på kollektivavtal hos
leverantörer, samt underleverantörer vid upphandlingar i all verksamhet
att införa ett arbetstidsförläggningssystem där medarbetarna i större grad
kan påverka hur arbetstiderna utarbetas och implementeras
att ställa krav på personalövertagande för att bibehålla kontinuitet och
kvalitet i upphandlade tjänster
att införa en fördelningsnyckel inom ramen för vårdval för
Husläkarmottagningar, ex Care Need Index (CNI)
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att genomföra en regional
jämlikhetskommission
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att genomföra en särskild
kartläggning av de eftersatta vårdbehoven i södra regionhalvan av
Stockholms län samt förslag på åtgärder
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att utformara en garanti så att
alla cancerpatienter får behandling inom fyra veckor efter remiss
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att utforma ett förslag på ett
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69

70
71
72

73
74
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79
80
81
82

83

84
85
86

87
88

patientkontrakt som omfattar alla delar av hälso- och sjukvården: besök,
undersökningar, röntgen, remisser
att genomföra en utvärdering av alla införda vårdval i syfte att åstadkomma
en mer jämlik vård för befolkningen i hela Stockholms län
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att utreda möjligheterna att
snabbt utöka antalet BB-platser på befintliga förlossningskliniker
att genomföra en total översyn av vårdval förlossning
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att utreda möjligheterna att
öppna en ny förlossningsklinik vid Karolinska Huddinge med
sammanhållen vård som finns på Södra BB på Södersjukhuset idag
att inför avgiftsfri barnsjukvård
att inrätta en avgiftsfri sjukvård för patienter över 85 år
att utreda ett regionalt kompetenscentrum som arbetar riktat med att
stötta, utvärdera och sprida preventiva insatser på till exempel skolor
att ge sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje permanent status i
landstingets organisation
att hälso- och sjukvårdsnämnden ges i uppdrag att årligen redovisa antalet
anställda inom primärvården på kommun- och stadsdelsnämndsnivå
att uppdra åt trafiknämnden att avskaffa nuvarande zonindelning och
införa enhetstaxa i SL-trafiken och färdtjänsten
att uppdra åt trafiknämnden att ta fram förslag på nya direktbusslinjer
att uppdra åt trafiknämnden att ta fram en modell för BRT-trafik i
Stockholms län
att uppdra åt trafiknämnden att inrätta en funktion för avtalsuppföljning
inom trafikförvaltningen
att uppdra åt trafiknämnden att inventera sekundäruppgångar i
tunnelbanan och pendeltåg och möjliga byten till andra trafikslag för att
underlätta resandet
att uppdra åt trafiknämnden att i kommande upphandling av färdtjänst
verka för ökad konkurrens och högre kvalitet i färdtjänsten genom att ställa
krav på kollektivavtal för all personal
att ge landstingsstyrelsen i uppdrag att utreda närsjukhus med närakut för
specialistvård med lokalisering i Handen
att ge landstingsstyrelsen i uppdrag att utreda ett närsjukhus med närakut
för specialistvård i Tumba
att uppdra åt landstingsstyrelsen i samråd med trafiknämnden att
genomföra en strategisk utredning med syfte att utveckla och bygga ut
tunnelbanan
att uppdra åt trafiknämnden att utreda en ny tunnelbanelinje från
Hagsätra via Älvsjö, Liljeholmen, Fridhemsplan, Solna och Danderyd
att uppdra åt trafiknämnden att i samråd med kommuner och aktörer
utarbeta en modell för hur ökade markvärden som uppstår med till
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exempel utbyggd tunnelbana kan utgöra en del av finansieringen

Socialdemokraterna föreslår dels landstingsstyrelsen för egen del besluta
89

90

91

92

93

att fatta utredningsbeslut för de investeringsobjekt som anges i bilaga 21.7
Beslutsbilaga specificerade investeringar samt i Socialdemokraternas
budget avsnitt 2.7
att anse skrivelse LS 1408-0904 om kompetensbehov med anledning av
utveckling av psykologiska behandlingsmetoder i sjukvården besvarad med
vad som anförts i budgettexten
att anse skrivelse LS 1408-0905 om verksamhetsförlagd utbildning
besvarad med vad som anförts i budgettexten.
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att utreda förändringar i
Södersjukhusets uppdrag i enlighet med de målsättningar, förutsättningar
och behov som beskrivs i Framtidsplan för hälso- och sjukvård samt
Socialdemokraternas budget
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att ta fram en ny gemensam
avsiktsförklaring med Södersjukhuset med anledning av förändring av
sjukhusets uppdrag

Motivering
Stockholm är en region med stor potential. Vi har landets yngsta befolkning
och vårt län växer mest och snabbast i hela Sverige. Allt fler väljer att
bosätta sig här och de som redan bor här stannar kvar. Att vi blir fler och
lever längre är en viktig grund för att skapa en region med fortsatt tillväxt,
fler arbetstillfällen och rikt utbud av service och välfärdstjänster.
Även om Stockholm på många sätt utvecklas i en positiv riktning är det
tydligt att det finns områden där utvecklingen går åt fel håll. Landstingets
kostnader ökar snabbare än skatteintäkterna. Bostadsbyggandet står stilla
och bostadsbristen blir allt mer påtaglig. Trängseln på vägarna och i
kollektivtrafiken ökar. Det är konstant kris och platsbrist på
akutmottagningarna och förlossningsavdelningarna. Vårdpersonalen
vittnar om en ohållbar arbetssituation. De med störst behov av vård sätts åt
sidan när marknadsstyrningen tar allt större plats i vården.
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Väljarna gav också den tidigare Moderatledda landstingsmajoriteten
underkänt i landstingsvalet 2014. Moderaterna backade kraftigt och
Sverigedemokraterna kom in i landstingsfullmäktige som vågmästare.
Därmed fick vi en komplicerad parlamentarisk situation. I denna tid av
svåra ekonomiska utmaningar för landstinget är vi Socialdemokrater
beredda att ta ansvar och hitta gemensamma lösningar i en stark
blocköverskridande majoritet. Moderaterna har istället valt att försöka
regera vidare med övriga allianspartier i minoritet. Det har aldrig tidigare
hänt i landstingets historia och gör att Stockholms läns landsting nu har en
ledning med ett historiskt svagt stöd i fullmäktige.
För trots en stark ekonomisk och befolkningsmässig utveckling i
Stockholmsregionen klarar inte alliansminoriteten av att ta ansvar för
landstingets ekonomiska situation. Kostnaderna ökar i en ohållbar takt, inte
minst i sjukvården – utan att kvaliteten blir bättre. SL:s intäkter når inte
upp till den nivå som budgeterats och trots befolkningsökningen ökar inte
resandet. Ökar gör däremot kostnaderna för konsulter och byråkrati,
samtidigt som ineffektiva investeringar leder till höga kostnader utan nytta
för regionen. Om inte kraftiga åtgärder vidtas kommer landstingets
ekonomi uppvisa stora underskott med stora besparingskrav som följd
redan under de kommande åren. Trots det har den styrande
Alliansminoriteten fortfarande inte presenterat någon plan för att skapa en
långsiktigt hållbar kostnadsutveckling för Sveriges största landsting. Än
mindre vidtagit några åtgärder.
För att vända utvecklingen krävs ett tydligt ledarskap och breda, långsiktiga
överenskommelser. Effektiviteten i landstingets verksamhet måste öka.
Kostnadsdrivande projekt och ineffektiva investeringar som inte ger
patienter, resenärer och skattebetalare bättre kvalitet måste bromsas.
Reformer och investeringar som ger tydlig samhällsnytta och bidrar till
tillväxt och utveckling behöver prioriteras. Våra gemensamma resurser ska
användas där de gör mest nytta. För att skapa en sjukvård som ger vård
efter behov, förbättrar hälsan hos hela befolkningen och bidrar till
forskning och utveckling i regionen. För att skapa en hållbar kollektivtrafik
som ökar resandet och knyter ihop regionen. Förutsättningarna ska vara
desamma för invånarna i hela regionen och länet ska hålla ihop socialt,
ekonomiskt och geografiskt. Dessa utmaningar möts bäst genom en samlad
beslutsorganisation som motsvarar det geografiska området. Vi vill därför
att landstinget i likhet med storstadsregionerna Skåne och Västra Götaland
får bilda Region Stockholm och därmed i vissa delar överta ansvar och
uppgifter från staten.
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En mer jämlik och effektiv hälso- och sjukvård

Målet för oss socialdemokrater är en god och jämlik hälso- och sjukvård för
samtliga invånare i Stockholms län. Den enskilde patientens hälsa måste
vara den vägledande principen när vi som politiskt förtroendevalda
tillsammans med professionen bygger upp hälso- och sjukvårdens
strukturer. Som patient ska du kunna påverka och vara delaktig i
utformningen av din vård och ha möjlighet att göra välinformerade val.
Stockholms befolkning växer, vi lever allt längre och den medicinska
utvecklingen gör att sjukvården blir allt bättre. Det är en fantastisk
utveckling. Denna utveckling leder samtidigt till att vi blir allt fler
multisjuka, fler kroniker och fler äldre, grupper som är i stort behov av en
väl fungerande sjukvård. I vårt landsting bor ungefär 400 000 personer
som 65 år och äldre och ungefär 90 procent av dem klarar sig helt själva.
För alla i denna stora grupp av äldre vore det klokt att investera i stöd och
hjälp för ett aktivt åldrande som motvikt mot en passiv livsstil. Det skulle
både de, deras nära och kära samt samhället tjäna på. Stora investeringar
för att möta framtidens behov i hälso- och sjukvården ska genomföras de
kommande åren. Detta ställer nya krav på landstinget och leder till nya
utmaningar för vården. För att säkerställa en god och jämlik sjukvård efter
behov i en snabbväxande storstadsregion krävs att vi ser de problem som
finns i vården idag och att vi klarar av att göra något åt dem.
Under de senaste mandatperioderna har vi sett att den ökade
marknadsstyrningen av vården lett till snabbt ökande kostnader för vården
och en växande administrativ börda för vårdpersonalen – utan att det går
att se några kvalitetsförbättringar. Tvärtom leder den snabba och ofta
ogenomtänkta utbyggnaden av allt fler vårdval till att hälso- och sjukvården
snedvrids och att de med störst vårdbehov trängs undan till förmån för
korta, enkla besök med högre lönsamhet. Samtidigt som vi idag lever allt
längre växer klyftorna när det gäller hälsa och sjuklighet mellan människor
i vårt län. Ersättningsystemen i vårdvalen gör att läkare och annan
vårdpersonal måste ägna sig åt att fylla i olika listor för att få ersättning
istället för att träffa patienter. Det är mer lönsamt med många korta
läkarbesök än att ta hand om en patient med flera eller svåra besvär som tar
längre tid. Professionernas möjlighet att påverka sitt arbete och göra
professionella bedömningar urholkas.
Det råder brist på personal inom flera områden vilket innebär att all
sjukvård inte är öppen och tillgänglig för patienterna och sliter hårt på
personalen. Flera prognoser från bl.a. Socialstyrelsen och landstinget pekar
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mot ett ökande underskott de kommande åren av allmänläkare,
barnmorskor och specialistsjuksköterskor och barnläkare.
Sjukvården har blivit uppstyckad mellan olika aktörer som konkurrerar
med varandra istället för att samarbeta för patientens bästa. För att
kontrollera och följa upp det stora antalet vårdgivare krävs en stor central
byråkrati. Vi ser tecken på att innovationskraften i Stockholms sjukvård och
life science-sektorn är på väg i fel riktning och att Stockholm riskerar att
tappa i den internationella konkurrensen.
Våra gemensamma resurser ska styras och fördelas utifrån varje enskild
individs behov av vård. Kostsamma system som inte leder till bättre vård
och sätter patienten i centrum måste ses över. Vården ska ersättas efter
resultat och kvalitet för patienten. Detaljstyrningen och administrationen
måste minska så att vårdprofessionerna tillsammans med patienterna kan
utforma framtidens vård. Genom långsiktiga och strategiska satsningar på
personal och innovation ska effektiviteten i hälso- och sjukvården
förbättras. Personalen ska ges bättre arbetsvillkor och nya behandlingar och
arbetsformer ska införas så att skattepengarna räcker till att ge fler en
bättre vård.

En kapacitetsstark, långsiktig och hållbar
kollektivtrafik

Vi socialdemokrater vill bygga morgondagens Stockholmsregion och
förbättra vardagen för alla oss som bor här. En välfungerande
kollektivtrafik anpassad efter den ökande befolkningsmängden är
avgörande för Stockholms fortsatta tillväxt och för att skapa en ekonomiskt,
socialt och miljömässigt hållbar storstadsregion. Kollektivtrafikens
utbyggnad ska samplaneras med bostadsbyggandet i länet.
Arbetspendlingen ska underlättas, de miljö- och klimatpåverkande
utsläppen ska minska och restiderna kortas.
Vi socialdemokrater är den drivande kraften bakom en utbyggd tunnelbana
i Stockholm. Tunnelbanan är stommen i det kollektiva resandet i
Stockholm. Snabba resor med hög kapacitet ökar friheten och möjligheten
att bo och arbeta i hela länet. Nu behövs mer tunnelbanekapacitet för att
möta Stockholms tillväxt med klimatsmart resande. Utbyggd tunnelbana är
också en viktig pusselbit för att öka bostadsbyggandet. Kapaciteten på
befintliga linjer måste höjas när Stockholm förtätas. Utbyggnaderna som
föreslagits i Stockholmsförhandlingen måste genomföras utan förseningar
och inom kostnadsramen. Men det är långt ifrån tillräckligt. Ytterligare
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utbyggnader måste utredas och planeras redan nu för framtidens växande
Stockholm. Landstingets trafikpolitik måste värna om tillväxten och
prioritera investeringar i hållbar, kapacitetsstark och långsiktig
kollektivtrafik för framtiden.
Alla trafikslag behövs. Vi vill ha rätt trafikslag, på rätt plats, i rätt tid och till
rätt pris. Investeringar som ger oss stockholmare mer och effektivare trafik
ska prioriteras framför dyra symbolprojekt med små eller inga effekter på
resandet. Pendeltågstrafiken ska vara tillförlitlig, busstrafiken uppgraderas
och tvärkommunikationerna förbättras. Intäkterna ska säkras, trogna
resenärer värnas och nya värvas. Vi vill inte ha ett krångligt biljettsystem
eller äventyra den höga andelen resenärer som reser på periodkort. Vi vill
avskaffa de orättvisa zongränserna och införa enhetstaxa på alla biljetter.
På så sätt vill vi hålla ihop länet och öka kollektivtrafikandelen av resandet.
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