Stockholm 2016-05-23
Socialdemokraterna Stockholms län landsting

Budget 2017 - bygg ihop Stockholmsregionen
Ekonomi
Stockholms läns landsting har de bästa ekonomiska förutsättningarna
(högst skatt, bäst skattekraft och snabbast växande skatteintäkter), men Nya
Karolinska sjukhuset, NKS, spårvägar i innerstaden, växande
privatiseringsbyråkrati och vårdvalens fria dragningsrätt på skattepengar för
privata vårdbolag gör att kostnaderna rusar.
•
•
•
•

.

Med normal kostnadsutveckling kommer landstinget åren 20182023 gå med ett samlat underskott på ca tre miljarder kronor
Kostnaderna för hälso -och sjukvårdsförvaltningen har ökat med ca
340 miljoner kronor från 2008 till 2015
2008-2015 ökade landstingets vårdkostnader med i snitt 4,1 procent
per år
Bara under 2014 blev de tio dyraste vårdvalen drygt 1,1 miljard
dyrare än vad de hade blivit med en normal kostnadsutveckling
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Hälso- och sjukvården
För en tryggare förlossningsvård
Stockholms läns landsting har brist på 4000 vårdplatsser 2017-2020 och de
högsta förlossningsskadetalen i landet, 7,6 procent. Vi vill därför avsätta
100 miljoner kronor på satsningar i förlossningsvården.
•
•
•
•
•
•
•

En barnmorska per kvinna i aktiv förlossning
Avlasta barnmorskorna, fler undersköterskor och administrativ
personal
Inrätta en jourtelefon för gravida kvinnor och för kvinnor som
nyligen har fött barn
Öka barnmorskestödet i hemmet för nyförlösta
Kontaktbarnmorska för en bättre eftervård och färre
förlossningsskador
Beslut och beställning av 4000 förlossningsplatser på S:t Görans
sjukhus
Öppna en ny barnmorskeledd enhet vid Karolinska
Universitetssjukhuset i Huddinge

Korta barnens väntetid på akuten
Det är ett ökat tryck på samtliga barnakuter. Värst på Astrid Lindgren Barnsjukhus
(ALB) med en ökning av besöken på ca 9 procent 2012-2015 med fortsatt ökning
under 2016. Fler barn måste få rätt vård i rätt tid, därför satsar vi 50 miljoner kronor
extra på barnsjukvården.
•
•
•

Jourläkarbilar med mobila sjukvårdsteam
Barnläkargaranti för en barnläkare på samtliga nya närakuter
Inrätta barnsjukvårdsombudsman som ser över helheten i barnsjukvården.
Barnsjukvårdsombudsmannen säkerställer samordning mellan BVC, BUMM
och husläkare och säkerställer att vård och specialistkompetens finns efter
alla barns behov.
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En Sammanhållen vård för våra äldre
En ökad åldrande befolkning ger ökade vårdbehov. Idag utgör de mest sjuka äldre 34 procent av alla patienter men står för över hälften av de totala vårdkostnaderna.
•
•
•

Utöka antalet vårdplatser i äldrevården
Ingen äldre ska vänta timmar på vårdplats på akuten. Säkerställ
direktinskrivningen på geriatriken.
En personlig vårdkontakt för äldre multisjuka

Utöka primärvården och höj kvalitén
Primärvården är underfinansierad, och har inte fått någon reell ekonomisk ökning
sedan 2008. Enligt beräkningar från landstingets ekonomiförvaltning saknas nära 600
miljoner kronor. Det har lett till att det idag är brist på specialistläkare,
distriktssköterskor och sjuksköterskor. Patienter väljer att åka in till akuten istället för
att ha en kontinuerlig och tillitsfull relation till sin vårdcentral. Vi satsar därför 600
miljoner kronor i höjd ersättning till primärvården under 2017-2020.
•
•
•
•

Höj ersättningarna
Inför hälsokontroller för vuxna
Utöka den geriatriska vården inom primärvården
Pilotprojekt för en ny primärvårdsorganisation som ansvarar att den äldre får
både rätt sjukvård och kommunal omsorg

Övriga sjukvårdssatsningar
Närakuter
• Inrätta närakuter i så väl norra som södra länshalvan i anslutning till
akutsjukhus. Beslut i maj i Hälso-och sjukvårdsnämnden om närakuter i
Danderyd, Södra Stockholm och Solna. Vi vill även öppna närakuter i
Huddinge och Södertälje.
Tandvård
• Av 3-åringar på Kungsholmen har mindre än 1 av 100 kariesangrepp. I
Rinkeby-Kista har 12 av 100 3-åringar kariesangrepp på tänderna.
Förstärk Folktandvårdens förebyggande uppdrag gentemot barn och
unga för att minska kariesskador.
• Hälso- och sjukvården, kommunerna och tandvården ska samverka kring
riktade förebyggande munhälsoinsatser riktade till äldre som bor hemma.
Reproduktiv hälsa
• Ingen diskriminering av ensamstående kvinnor. Samma avgift för
assisterad befruktning för par och ensamstående.
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•
•

Slå vakt om aborträtten. Höj ersättningarna för medicinska aborter.

Forskning och utveckling
• Utöka landstingets samlade medel för forskning, utveckling och
utbildningsmedel med 100 miljoner kronor för 2017
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Trafiken
100 miljoner till 99 bussar
• Moderaterna vill höja taxan på 30-dagarskortet men utan att återinföra de
99 busslinjer som de valde att skära ned i höstas
• Vi vill lägga 100 miljoner kronor på att återinföra bussarna
Övriga kollektivtrafiksatsningar
• Byggstart Tvärbana Kista senast 2017
• Inventera sekundäruppgångar och bygg ut där det mest kan öka
kollektivresande och bostadsbyggande
• Utbyggnad av plattformsdörrar vid T-centralen, Slussen och
Gullmarsplan
• Säg upp färdtjänstavtalet 2018 och inrätta ”Vita- jobb modellen” inom
färdtjänsten
• Strategisk tunnelbaneutredning
• Expertgrupp om SL-taxan
Ekonomi och finansiering
• Oförändrat pris på SL:s månadskort
• Införande av enhetstaxa (30 kr)
• Skjut upp Roslagsbanan etapp 2 till 2022
• Öka intäkter genom bland annat ökad företagsförsäljning och uthyrning
av SL:s lokaler
• Nedbantning på konsulter och effektivisering av trafikförvaltningen
Sammantaget ger våra satsningar utrymme till att återinföra busstrafiken och vi
behöver inte i vår budget använda regeringens välfärdssatsning till SL:s
ekonomiska underskott
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