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KORTVERSION AV FÖRSLAG TILL BUDGET 2022

VÅRD I TID 
VÅRD EFTER BEHOV



SANERA DEN MISSKÖTTA EKONOMIN – FÖR ATT 
GARANTERA VÅRD I TID OCH EFTER BEHOV
Under coronapandemin har det blivit tydligt att Region Stockholm behöver en 
ekonomisk sanering. Regionen gjorde 2020 ett överskott på nästan 6 miljarder 
men stora delar av de pengar som borde använts till vården nådde aldrig ut till 
sjukhusen och vårdcentralerna. Detta trots växande vårdbehov och vårdköer. 
Pengarna hamnade som vanligt någon annanstans än i sjukvården.

Moderaterna har under 15 års tid slösat bort enorma mängder skattepengar på 
allt från svällande administration till jävsaffärer där enskilda intressen gynnats. 
Samtidigt har sjukvården gjorts om till en marknad. Vårdpersonal larmar 
återkommande om att patientsäkerheten inte kan garanteras. 

Nu krävs en generalplan och ett nytt ledarskap för att korta köerna samt 
garantera vård i tid och efter behov.

Det gör vi genom att sätta välfärden först, med satsningar på 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 VÅRD I TID OCH EFTER BEHOV

Vi skär ner på skenande administrationskostnader, vårdmarknader, konsulter och 
utgifter för hyrpersonal. I stället prioriterar vi:

Akutsjukhusen – 440 miljoner kr ytterligare för fler vårdanställda, inte fler 
varsel
Vi ger sjukhusen 3,5 procent i ökade anslag – vilket är i linje med sjukhusens 
uttryckta behov och mer än dubbelt så mycket som högerstyret föreslår. 
Pengarna ska gå till mer vårdpersonal och bättre arbetsmiljö för att korta köerna 
och ge vård i tid.  

Vårdcentraler – 735 miljoner kr ytterligare till den nära vården 
Du ska snabbt få sjukvård i närheten av där du bor – från Nynäshamn, via 
Norrmalm och till Norrtälje. Därför satsar Socialdemokraterna på den nära 
vården. Region Stockholms vårdcentraler ska vara navet i vården och finnas 
jämlikt fördelade över hela regionen. Du som patient ska ha rätt till en fast 
läkarkontakt.



Fler specialister - 80 miljoner kr ytterligare i utbildningslyft för 
vårdpersonal
Sjukvården i Stockholm behöver fler vårdanställda mer goda villkor i stället 
för skenande kostnader för hyrpersonal. Därför vill vi trygga den långsiktiga 
kompetensförsörjningen. Vi vill specialistutbilda fler undersköterskor och 
sjuksköterskor samt tillsätta fler AT- och ST-platser för läkare. Dessutom påbörjar 
vi ett fortbildningslyft för vårdpersonalen. 

Patientavgift för vanligt folks plånböcker
Moderaterna vill höja avgiften för att gå till vårdcentralen i ett läge när 
vårdskulden växer. Vi säger nej. Många har svårt att få ekonomin att gå ihop. 
Höga avgifter får inte vara ett hinder för den som behöver vård. 

Mer vård – färre privatiseringar 
Sjukvården i Region Stockholm ska vara jämlik och ges efter behov. Idag är den 
i stället marknadsstyrd och alldeles för många får inte tillgång till den sjukvård 
som invånarna faktiskt har rätt till. Vi vill att sjukvården ska vara tillgänglig och av 
högsta kvalitet i hela Stockholmsregionen. Därför satsar vi 232 miljoner på att 
regionen ska kunna öppna fler vårdmottagningar i hela regionen. Vård ska finnas 
där den behövs, inte där marknaden bedömer att det är lönsamt.  

Förlossningsvården – 50 miljoner ytterligare för trygghet åt Stockholms 
familjer
Alla ska kunna lita på en trygg förlossning. Ingen ska tvingas föda på en 
överfull mottagning. Socialdemokraterna vill anställa mer personal inom 
förlossningsvården mot målet om en barnmorska per födande. 

STÅLBAD MOT JÄVSAFFÄRER OCH GYNNANDE AV ENSKILDA INTRESSEN 

Region Stockholm har alldeles för länge präglats av återkommande affärer 
där enskilda snarare än allmänna intressen givits företräde. Det har svärtat ner 
Region Stockholms namn samtidigt som Stockholmsregionens skattebetalare 
tvingats betala notan för oegentligheterna. 

Socialdemokraterna ämnar bekämpa alla former av potentiell korruption och 
motarbeta att stockholmarnas skattepengar används felaktigt. Vårdens pengar 
ska gå till vården. Vi vill därför: 

Införa en anti-korruptionsombudsman med tillhörande kansli - för att 
bekämpa korruption, jäv och fusk 
Kansliet ska arbeta självständigt för att granska och upptäcka potentiella 
oegentligheter inom regionens verksamheter. Ombudsmannen ska ha 
ett tydligt mandat och tillgång till de resurser och den information som 
behövs. Arbetsuppgiften ska vara att samla in, rapportera om, och rätta till 
oegentligheter i organisationen. Vi avsätter 10 miljoner kr för uppbyggande av 
kansliet.



Ge utökat stöd till Region Stockholms revisorer
Regionens revisorer har ett särskilt viktigt jobb med tanke på alla affärer, allt 
skatteslöseri och den svaga ekonomiska hushållningen i regionen. De behöver 
få mer resurser. Därför mer än fördubblar vi anslaget till revisorerna med 3 
miljoner kr. 

EN TRYGGARE, SNABBARE OCH MER JÄMLIK KOLLEKTIVTRAFIK

Alla unga ska ha råd med kollektivtrafik
Socialdemokraterna avsätter 60 miljoner i budgeten för att införa ett 
sommarlovskort 2022, 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.  

Du ska kunna känna dig trygg i kollektivtrafiken
Vi avsätter 100 miljoner i investeringar för att skapa tryggare stations- 
och hållplatsmiljöer och 50 miljoner för att förstärka trygghetsarbetet 
i kollektivtrafiken. Det är inte acceptabelt att människor är otrygga i 
vår kollektivtrafik. Det handlar om att bygga bort otrygga hörn och 
återvändsgränder, mer belysning, fler kameror men också mer personal ute i 
trafiken.

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH BUDGET I BALANS

Region Stockholm ska präglas av god ekonomisk hushållning. Stockholmarnas 
skattepengar ska användas ändamålsenligt. För att finansiera våra satsningar 
omfördelar vi drygt 1 miljard inom regionstyrets budgetförslag. Vi omfördelar 
skattepengar från konsultbolag, kostnader för hyrpersonal, vårdmarknader 
och svällande administration. Vi utgår också från den mest aktuella 
skatteintäktsprognosen som har tagits fram i samarbete med förvaltningen 
i Region Stockholm. Den prognostiserar över 900 miljoner kr i ökade 
skatteintäkter jämfört med högerstyrets äldre prognos.  

Från en marknadsstyrd vård till en behovsstyrd vård
Socialdemokraterna vill bygga ihop sjukvården i Stockholmsregionen. Därför 
omfördelar vi 150 miljoner kr från den så kallade vårdmarknaden till regionens 
sjukhus, vårdcentraler och vårdpersonal. Tillgången till sjukvård i Region 
Stockholm ska vara jämlik och ges efter behov.

Mindre byråkrati – mer vård 
Administrationen i Region Stockholm har vuxit explosionsartat det senaste 
årtiondet. De senaste åren har regionen exempelvis anställt 240 administratörer 
– samtidigt som sjuksköterskorna minskat med motsvarande antal. Detta i mångt 
och mycket som en direkt konsekvens av att sjukvården i Stockholms är Sveriges 
mest privatiserade. Vi menar tvärtom att en större andel av våra skattepengar 
bör gå direkt till sjukvården, vårdpersonalen och patienterna snarare än till 
en ständigt svällande byråkrati. Därför omfördelar vi 155 miljoner kr från 
administration till sjukvård.



Färre konsultnotor – fler vårdanställda
Region Stockholm fortsätter lägga stora mängder pengar på externa 
konsulttjänster. Enligt beräkningar går runt 3 miljarder kr årligen till konsulter 
samtidigt som administrationen i regionen sväller. Organisationen och nyttjandet 
av externa tjänster behöver effektiviseras så att våra gemensamma resurser kan 
börja gå till det som de är avsedda för – nämligen sjukvård och kollektivtrafik. 
Socialdemokraterna vill därför spara in 335 miljoner kr på konsultkostnader 
under kommande år. 

Från dyr hyrpersonal till trygga anställningar med goda villkor
Region Stockholm behöver en mer hållbar personalpolitik. Detta för att klara av 
kompetensförsörjningen men också ekonomin. Kostnaderna för hyrpersonal 
har skenat de senaste åren samtidigt som vårdanställda inom regionens egna 
verksamheter behandlats som förbrukningsvaror. En ny riktning behövs. Därför 
föreslår vi en minskning av hyrpersonalen inom sjukvården med 150 miljoner kr 
och övrig hyrpersonal med 80 miljoner kr 2022. 
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