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Par stoppade i felskyltad bil
TÄBY. En 36-årig man och en 27-årig kvinna
Har du nyhetstips? Ring T&D: 08-544 817 80,
eller maila: nyhetstipset@tdtidning.se.

NYHETER

har gripits av polis misstänkta för ringa
narkotikabrott och märkesförfalskning. De
stoppades på Radarvägen i Hägernäs i tisdags
natt. De var båda påverkade av narkotika och
bilen de färdades i hade en registreringsplåt
som visade sig tillhöra en annan bil.

Vi ska koncentrera oss på
tillgängligheten i vården
och punktligheten
i kollektivtrafiken.
CHRIS HEISTER (m) förklarar huvuddragen i alliansens program.

FOTOTILLFÄLLE. Efter presskonferensen samlades landstingsråden, Chris Heister i förgrunden och Filippa Reinfeldt i bakgrunden, i trapphuset för fotografering.

Löften om ökad mångfald
Fler vårdgivare och lägre skatt är några av alliansen löften i landstinget
Skattesänkningar, ökad
tillgänglighet för patienter och mer entreprenörskap inom vården är några av de visioner som den
borgerliga majoriteten
i Stockholms län vill genomföra under mandatperioden.
Dessutom kan barnakuten på Danderyds
sjukhus gå en ny vår till
mötes.
I tisdags presenterades de
åtta landstingsråd som ska
styra Stockholms läns
landsting de kommande
fyra åren. Täbys kommunalråd Filippa Reinfeldt (m)
är ett av dem. Finanslandstingsråd blir Chris Heister
(m), boende i Danderyd.
– Vi ska koncentrera oss
på tillgängligheten i vården
och punktligheten i kollektivtraﬁken, säger ﬁnanslandstingsrådet Chris Heis-

ter (m), för att sammanfatta
huvudpunkterna i programmet.
De åtta landstingsråden
sitter på rad i Södertörnssalen i Landstingshuset på
Kungsholmen. Ett återkommande tema är att
landstinget i fortsättningen
ska bli effektivare och att patienterna, eller kunderna
som de föredrar att kalla
dem, ska få större inﬂytande
över verksamheten.
FÖR ATT KUNNA sänka skatter-

na gäller det att producera
lika mycket vård till en lägre
kostnad.
– Genom att skära i byråkrati och administration
kan vi ta bort tioöring efter
tioöring på Sveriges högsta
landstingsskatt, säger Chris
Heister.
Förutsättningen för att
kunna sänka skatten i någon
större omfattning är dock

att förhållandet till staten
ändras, menar hon. Landstinget måste få behålla en
större andel av sina skatter. I
dag betalar Stockholms läns
landsting 2 miljarder kronor om året i utjämningssystemet.
vill allianspartierna också stimulera ﬂer privata vårdgivare i
Stockholmsregionen. Dels
för att öka mångfalden av
utförare, dels för personalens skull.
– Mångfalden, att vi får
ännu ﬂer utförare av vård, är
viktig. Det är en kvalitetsfråga. Men inte bara för
patienterna utan också för
personalen. De ska kunna
byta jobb utan att behöva
byta bransch, säger det nya
landstingsrådet
Filippa
Reinfeldt.
Hon tar verksamheten på
Danderyds sjukhus som ett

I FORTSÄTTNINGEN

exempel. Där är det både
små och stora företag och
landstinget som bedriver
olika former av vård. BB
Stockholm är ett exempel på
en verksamhet där både
landstinget och ett privat
bolag är delägare. Hela sjukhuset är fullt av olika vårdgivare.
galleriamodell som vi är positiva
till. Det ger möjligheter för
personalen att utmana
landstinget som arbetsgivare, säger Filippa Reinfeldt.
Hon syftar här på möjligheten för vårdpersonal att ta
över verksamhet och driva
den i egen regi, så kallad avknoppning.
En av de enheter på Danderyds sjukhus som drivs i
privat regi är barnakuten.
Deras uppdrag kan komma
att förändras i och med den
nya majoriteten i landsting-

– DET ÄR EN SORTS

et. I dag har de stängt på nätterna och deras uppdrag är
begränsat till i huvudsak
akuta infektioner. Filippa
Reinfeldt skulle vilja se över
avtalet och förändra det på
ett par punkter.
– Vi vill se en riktig barnakut. Vi vill utöka både
öppettider och uppdrag. De
ska ha öppet dygnet runt
och möjlighet att bedriva
enklare kirurgi.
Men först måste det nya
styret ta fram underlaget för
avtalet och se när en omförhandling kan bli aktuell.
verkar
således vara på väg under
mandatperioden. Allt för att
förbättra för patienterna
i Stockholms län och ge
skattebetalarna valuta för
pengarna, enligt den nya
majoriteten. Och oavsett
vilka som bedriver vården
i framtidens Stockholm så

FLERA FÖRÄNDRINGAR

är det i varje fall alliansens
ambition att de ska bli ﬂer.
– Jag är övertygad om att
mindre enheter är bättre än
de stora vårdfabriker som vi
har i dag, säger Chris Heister.
TEXT&FOTO:
JOAKIM BRÖMS

joakim.broms@tdtidning.se

PLATTFORMEN

Punkter från allianspartiernas politiska plattform:
■ Skatten ska sänkas under
mandatperioden.
■ Sjukvården ska bli en
framtidsbransch.
■ Akutsjukhusen ska pröva
nya driftsformer.
■ Fler allmänläkare ska ge
ökad tillgänglighet.
■ Äldre över 75 år ska erbjudas hälsosamtal i samarbete
med kommunen.
■ Kollektivtrafiken ska vara
en motor i miljöpolitiken.

