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Fastställande av budgetdirektiv 2008
Förslag till beslut:
Vänsterpartiet föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att fastställa budgetdirektiv 2008 i enlighet med vänsterpartiets förslag
Vänsterpartiet känner stor oro för utvecklingen av hälso- och sjukvården
samt trafiken i Stockholms läns landsting med anledning av de
budgetdirektiv som presenteras av den borgerliga alliansen. Alliansen
hävdar att de gör stora satsningar på utveckling av hälso- och sjukvården
och trafiken, men i själva verket tyder allting på att de ekonomiska ramarna
inför 2008 är för snålt tilltagna.
Alliansen tänker nu sänka skatten med minst 10 öre 2008, något som
Stockholms Regionens medborgare kommer få betala för i form av
nedskärningar inom hälso- och sjukvården. Alliansen bedriver också en
djupt orättvis trafikpolitik med successiva höjningar av SL kortet som i
första hand drabbar låginkomsttagare och kvinnor.
Alliansen förslag till kostnadsökningar för hälso- och sjukvården 2008 är
för snålt tilltaget. Det finns all anledning och känna oro för att det inte ens
kommer räcka till lön och priskompensation. Därtill kommer också en hög
kostnadsutveckling när det gäller läkemedel och en snabb medicinsk
teknisk utveckling, som naturligtvis är positiv, men det kräver extra
resurstillskott. Hänsyn har dessutom inte tagits till kostnadsökningar med
anledning av införandet av patientvalsreformen med auktorisation och
kundval.
Vänsterpartiet föreslår inför 2008 att skatten ska vara oförändrad.
Detsamma gäller taxorna inom kollektivtrafiken som föreslås vara
oförändrade inför 2008 i jämförelse med 2007. När det gäller taxorna inom
hälso- och sjukvården kommer vi även inför 2008 driva frågan om en
avgiftsfri barnsjukvård, för övrigt föreslår vi oförändrade taxor och avgifter
inom hälso- och sjukvården.
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Vänsterpartiet anger i förslaget till budgetdirektiv 2008 en inriktning för
kommande budget som prioriterar jämställdhetsarbetet, miljö och hållbar
utveckling, en hälso- och sjukvård där resurserna fördelas utifrån behov och
där de allra mest utsatta grupperna inom hälso- och sjukvården prioriteras.
Vi avvisar den privatiseringspolitik som har inletts i Stockholms läns
landsting.
När det gäller kollektivtrafiken prioriterar vänsterpartiet låga och enhetliga
taxor inom kollektivtrafiken så att alla har råd att åka kollektivt.
Utvecklingen av ett jämställt transportsystem är också någonting som i
högre utsträckning måste prioriteras.
Vänsterpartiet avser inte att i nuläget ta ställning till de ekonomiska
ramarna, men vi kan konstatera att alliansen förslag till ekonomiska ramar
är för snålt tilltagna och att det därmed finns en uppenbar risk för
nedskärningar inom hälso- och sjukvården. Vi avser att återkomma i vårt
budgetförslag inför 2008 med förslag till ekonomiska ramar.
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