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KORTVERSION AV FÖRSLAG TILL BUDGET 2021

VÄLFÄRD, TILLVÄXT 
OCH FRAMTIDSTRO



EN BUDGET FÖR VÄLFÄRD, TILLVÄXT OCH 
FRAMTIDSTRO
Människor har blivit starkt drabbade av pandemin och hela regionen har 
slutit upp bakom vårdpersonalens insatser. Vi ser att krisen har blottat de 
problem som regionen haft sedan länge. 

Moderaterna har under 14 års tid slösat bort skattepengar på dyra 
privatiseringar och gjort vården till en marknad. De bär ansvaret för den 
djupa vårdkrisen. Nu krävs en generalplan och ett nytt ledarskap för att 
korta köerna och garantera vård efter behov.

Det gör vi genom att prioritera sjukhusen, vårdcentralerna och 
vårdpersonalen. Men också genom att investera i företagen, forskningen 
och människorna som bor här.

Stockholm ska vara en region med stark framtidstro, som har råd att ha 
världens bästa sjukvård, en stark arbetsmarknad och trygghet för alla – dit 
vill Socialdemokraterna. 

EN GENERALPLAN FÖR TRYGG OCH TILLGÄNGLIG SJUKVÅRD

Vi omfördelar 1 miljard för att stärka sjukvården och ger:

310 miljoner ytterligare till akutsjukhusen
Vi ger sjukhusen 3 % i ökade resurser – dubbelt så mycket som majoriteten 
föreslår. Så kortar vi operationsköerna, stärker kvaliteten i vården och ger 
vårdpersonalen fler kollegor. 

En halv miljard till vårdcentralerna
Socialdemokraterna vill stärka den nära vården. Det ska gå snabbt att få tid 
när du söker vård på din vårdcentral. Majoriteten av pengarna går till ökad 
ersättning till husläkarmottagningarna, men vi föreslår också satsningar 
inom den nära vården för äldre och förstärkt vård för psykisk ohälsa.

100 miljoner för en stärkt cancervård
Pandemin och de avbrutna screeningsprogrammen har medfört att 1600 
stockholmare har oupptäckt cancer. Vi tillför därför resurser för att korta 
köerna och införa mobil bröstcancerscreening som riktas mot de områden 
som har lågt deltagande. 

Vi tillför även 90 miljoner i en generell satsning på sjukvården. 



EN ÅTERSTART AV EKONOMIN FÖR EN VÄXANDE STOCKHOLMSREGION 

75 miljoner i utbildningssatsning för vårdpersonal
Resurserna måste öka för att lösa kompetensbristen inom sjukvården. Med 
vår satsning kan vi specialistutbilda fler undersköterskor och sjuksköterskor 
samt tillsätta fler AT- och ST-platser för läkare. 

600 fler sommarjobb i regionens verksamheter
Som ett led i Socialdemokraternas ambition att stärka ekonomin i 
länet för att mildra pandemins konsekvenser föreslår vi en särskild 
sommarjobbssatsning om 5 miljoner kronor. Det är prioriterat för oss att 
fler ungdomar ska få chansen att prova arbetslivet och skaffa sig goda 
erfarenheter inför framtiden.

Billigare resor för unga ger ökad jämlikhet
Socialdemokraterna avsätter 60 miljoner kronor i budgeten för att 
införa ett sommarlovskort 2021, gratis resor för barn under 12 år och att 
fritidskortet omvandlas till ett 30-dagarskort som kostar 150 kronor. Så 
vill vi gynna familjer som har det ekonomiskt tufft, en särskild prioritet i 
pandemins spår.

10 miljoner i stöd till kulturella och kreativa näringar
Regionen har ett stort ansvar för att kulturbranschen kan överleva och 
återstarta sina uppdrag och verksamheter. De kreativa näringarna skapar 
inte bara kulturella upplevelser utan även tillväxt och är en viktig del av 
medborgares tillvaro. Vi måste göra vad vi kan för att kultursektorn ska få 
det stöd den behöver för att kunna leva kvar även efter pandemin.

Investeringar för en stärkt kollektivtrafik
Den ekonomiskt ansträngda situationen kräver tuffa prioriteringar så 
att resurser används rätt. I detta läge anser Socialdemokraterna att de 
investeringar som är att betrakta som samhällsekonomiskt lönsamma 
bör genomföras i första hand. Därför vill vi bland annat investera i ökad 
bussframkomlighet och trygga stationsmiljöer.

Investeringar för att trygga vården
Investeringar krävs även för att säkra upp vårdplatser för regionens 
framtida vårdbehov. Därför vill vi även investera i bland annat fler 
vårdplatser inom psykiatri och geriatrik. 



FINANSIERING FÖR EN BUDGET I BALANS

För att finansiera de satsningar som vi föreslår omfördelar vi drygt 1,2 
miljarder miljarder inom majoritetens budgetförslag från onödigt dyra 
vårdval, konsulter, hyrpersonal och onödig administration.

Systemförändring vårdval
Besparing 450 mkr genom avveckling, införlivning i primärvården, 
hopslagning eller ett tak för ersättningarna och nya avtalsformer.

Minskad administration och ledningskostnader
Besparing 250 miljoner 2021. De senaste fyra åren har regionen anställt 
240 administratörer – samtidigt som sjuksköterskorna minskat med samma 
antal. 

Minskade konsultkostnader
Besparing 250 miljoner 2021. Regionens kostnader för konsulter var 
1 miljard 2019. 

Minskade kostnader för hyrpersonal
Besparing på hyrpersonal inom vården 135 miljoner och övrig hyrpersonal 
81 miljoner kronor 2021.
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