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Vården har blivit en plats utan värdighet

Systemfel dödar patienter och kör slut på personal. Sommarens problem inom
förlossningsvården känner de flesta till i dagsläget, men problemen har existerat
länge och ökat under en längre tid. Brist på ekonomiska resurser, dramatiska
neddragningar av vårdplatser och färre anställda är en politik den borgerliga
majoriteten i Region Skåne har fört under många år. Till detta kommer en
ledning som inte lyssnar och tar till sig signalerna från dem som jobbar på
golvet. Det senaste året har personalen tillsammans med patienter och anhöriga
kritiserat utvecklingen och vid flera tillfällen demonstrerat och på andra sätt
försökt få en annan utveckling till stånd, tyvärr utan att någon brytt sig om att
lyssna. Den styrande politiska majoriteten slår ansvaret ifrån sig och lägger hela
bördan på tjänstemännen och verksamhetscheferna trots orimliga
förutsättningar.
Hur har det då kunnat gå så långt?

Det hela började redan på 90-talet när fokus lyftes från behov till budget och
ekonomi. Då försvann sjukvårdsbiträdena och antalet undersköterskor
reducerades. Tusentals arbetstillfällen för kvinnor gick förlorade.
Vårdplatsantalet minskade, antalet anställda skars ner och fick mindre och
mindre inflytande över arbetsprocessen. Och så har det fortsatt.
Undersköterskor och sjuksköterskor förväntas stå för flexibilitet och service i en
allt mer stressig arbetsmiljö. Detta har lett till en omöjlig situation där istället
stressrelaterade sjukdomar på grund av hög arbetsbelastning ökar oroväckande.
Svensk sjukvård blöder våldsamt. Vi har ett allvarligt systemfel som skördar
sina offer i form av patienter och personal. Marknadskrafterna rimmar illa med
etik, moral, kärlek och god omsorg. Sjuksköterskorna är fullständig utmattade.
Åratal av vinande med sparpiskan, organisationer där man tystas och
skuldbeläggas har skapat en miljö där det inte finns plats för värdighet.
Hänsynslöst utnyttjande av kvinnors lojalitet och samvete för sina patienter har
nu nått vägs ände. Vården har blivit en plats utan värdighet, säger Päivi
Vilkkavaara, leg. Specialistsjuksköterska i Aftonbladet den 10 juli i år.
Vänsterpartiet i Region Skåne instämmer helt i denna analys.
Vård för hela slanten

Allt tyder på att sjukvården i Region Skåne kommer att ta med sig ett betydande
underskott in i 2014. För att undvika ytterligare minskning i antalet vårdplatser
och personal måste budgeten för 2014 förstärkas mycket mera än med de cirka
700 miljonerna som femklöverns förslag innebär. Behovet är betydligt större.
Totalt förstärker Vänsterpartiets budgetförslag den samlade budget med circa
två miljarder som nästan ograverad går till hälso- och sjukvården. Vi tar också
bort taxehöjningen inom kollektivtrafiken och avkastningskravet på de
offentliga vårdcentralerna. För att nå dessa mål är en skattehöjning på 85 öre
nödvändig. Om patienternas trygghet ska öka och optimism och arbetsglädje
återvända hos personalen måste både förtroendet återupprättas och flera resurser
tillföras. Därför är Vänsterpartiets budgetförslag mycket mera realistiskt än
femklöverns.
Vilmer Andersen, gruppledare (V)
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1. Mål och strategier

Vänsterpartiets budgetförslag för 2014 är ett steg mot ett mer solidariskt och
jämlikt samhälle. Vi motsätter oss alla privatiseringar som bara innebär ett
övertagande av makt, inflytande och verksamheter från folket till
marknadskrafterna. Vi vill istället att alla medborgare ska ha samma möjligheter
att påverka, leva och verka i regionen. Ett jämlikt samhälle kräver solidaritet.
1.1 Solidaritet
Vänsterpartiets ideologi grundas i övertygelsen om alla människors lika värde
oavsett ekonomi, kön, ursprung, sexuell läggning eller funktionshinder. Vårt
mål är att jordens resurser ska fördelas rättvist mellan alla jordens människor.
Detta kräver en helt annan ekonomisk politik än i dag, en politik där folket har
makten. Vägen fram till detta mål är socialism, feminism, antirasism och ett
rättvist fördelat miljöutrymme.
Vi vill fördela resurserna genom modellen ”av var och en efter förmåga åt var
och en efter behov”, detta ska gälla såväl inom som mellan länder. För att nå
fram till målet krävs att mannens maktställning bryts och rättvisa mellan könen
uppnås överallt i samhället, från det obetalda arbetet i hemmet till
anställningsvillkor och lön på jobbet. Inget folk och inget språk ska vara mindre
eller mer värt än något annat och alla människor ska ha samma rätt till respekt
och delaktighet. Med rättvist miljöutrymme menar vi att jordens begränsade
resurser ska skyddas mot miljöförstöring och fördelas rättvist mellan människor
och ge alla människor och kommande generationer ett värdigt liv utan
fattigdom, svält och ohälsa. Vägen dit är lång, men vi strävar hela tiden mot
dessa mål också i de dagliga besluten i Region Skånes sammanträdesrum.

1.2 Skatt kontra avgifter
Med vår syn på samhället är det lätt att besvara frågan ”avgifter eller skatt?”.
Genom ett skattefinansierat system skapas ett rättvisare samhälle, där den som
tjänar mycket pengar bidrar med fler kronor än den som tjänar lite. När man,
som den sittande majoriteten, väljer att istället satsa på avgifter förstärks
klassamhället. Vissa människor kommer inte att ha möjlighet att använda sig av
välfärden, medan andra kan konsumera i överflöd. Den borgerliga majoriteten
vill gärna utmåla oss som skattehöjare, men sanningen är att det är mycket mer
samhällsekonomiskt lönsamt att ta ut skatt än avgifter. När avgifterna höjs och
införs på nya delar av vår gemensamma välfärd skapas orättvisor som gör det
omöjligt för vissa människor att ta del av tjänsterna. Klyftorna ökar och
klassamhället blir allt tydligare. Människor som inte har råd att betala avgifterna
hamnar utanför och får det svårare att slå sig tillbaka in i samhället igen. Skatt
är en kollektiv investering och en skattefinansierad välfärd är en förutsättning
för ett rättvist och jämlikt samhälle.

1.3 Välfärd utan vinstintresse
Vård, skola och omsorg är något som alla partier säger sig värna om. Men detta
värnande har från borgligt håll visat sig innebära att till varje pris få in fler
privata aktörer i den offentliga sektorn. Det finns gott om företag som vill
exploatera denna nya, lönsamma marknad. Skattebetalarnas pengar går då till
aktieutdelningar och räntebetalningar. Stora riskkapitalbolag står i kö och har i
vissa fall redan tagit över stora delar av sjukvården. Genom lagen om valfrihet
kan hela närsjukvården hamna i bolagens händer.
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Vi vill ha en offentlig, demokratiskt styrd vård som fördelas jämlikt och ger mer
insyn för medborgarna. Det mest kostnadseffektiva sättet att driva vård är att
använda skattemedel. I jämförelser mellan samhällen där skattefinansieringen
av vården är stor med länder där vården betalas av privata medel framgår det
med all önskvärd tydlighet att den offentligt finansierade vården är billigare för
samhället än den privata. Vänsterpartiet anser, precis som en överväldigande
majoritet av befolkningen, att sjukvård ska bedrivas utan vinstintresse. När vi
driver vården i offentlig regi kan vi dessutom garantera att de som har störst
behov av vård också får den.
Att det är behovet av vård, inte pengar, som ska styra tillgången till vård verkar
det borgerliga styret inte hålla med om. Idag behandlas sjuka människor som en
vara på en marknad. Den borgerliga majoriteten i regionen använder avgifterna
som styrmedel, men lämnar sociala, ekonomiska och medicinska kriterier
utanför. Dessa avgifter kommer ytterligare att fördjupa de ojämlikheter i vården
som redan finns.
Vänsterpartiets budgetförslag pekar på stora satsningar som är nödvändiga inom
i huvudsak sjukvården:
•
•

En sjukvård med budget i balans innebär att sjukvården faktiskt får
tillräckligt med resruser för att kunna bedriva den vård man har åtagit
sig att driva, något som idag inte sker.
”Fler händer i vården” och fler vårdplatser krävs för att uppfylla de
behov som finns för att uppnå hög vårdkvalitet. Detta gäller såväl
sjukhusvården som närsjukvården. Idag är såväl patienternas som de
anställdas säkerhet i fara och i vissa fall har nedskärningarna i
sjukvården lett till förödande konsekvenser.

1.4 Hela Skåne ska utvecklas
De regionala utvecklingsfrågorna har stor betydelse för välfärdsutvecklingen.
Att folk har ett jobb att gå till, att skolan och utbildningarna har bra kvalitet, att
kollektivtrafiken är ett relevant alternativ och fungerar bra i hela regionen, att
utvecklingen är hållbar och så vidare. Ansvaret för den regionala utvecklingen
ligger hos flera olika aktörer. Region Skåne är en av dessa, som dessutom har
kraft och förmåga att ta initiativ och leda utvecklingen framåt. Ett bra exempel
är Klimatsamverkan Skåne som har tre parter, Länsstyrelsen,
Kommunförbundet Skåne och Region Skåne. Men det behövs en större
samverkan inom flera områden. Arbetslösheten är alldeles för hög och
sysselsättningsgraden är låg i Skåne - det gäller inte minst för ungdomar. Även
inom andra områden finns ett stort behov av kraftsamling. Vi vill i synnerhet
lyfta fram behovet av kraftfulla åtgärder för ökad tillgänglighet i hela samhället
för personer med funktionsnedsättning. Här behövs en samverkan inte minst
med kommunerna för att nå de nationella och regionala målen.

1.5 Avprivatisering
Vänsterpartiet slår vakt om en sammanhållen offentlig hälso- och sjukvård. Vi
tycker att den borgerliga majoritetens strategi att öka omfattningen av privata
entreprenader är en felaktig väg att gå.
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Vi vill under mandatperioden avsätta pengar till avprivatiseringsinitiativ. Vi
anser att det behövs extrapengar för att påbörja detta arbete, som är angeläget av
följande skäl:
• Billigare i offentlig regi
För det första visar analyser och utvärderingar att privatiseringar inte är ett
effektivt sätt att hålla kostnadsutvecklingen nere – tvärtom ökar kostnaderna
ofta genom upphandling, framför allt för att sjukvården inte är en marknad
med flera konkurrerande aktörer. Monopol, oligopol och liknande osunda
förutsättningar leder till att upphandlingarna ofta blir dyrare än nödvändigt.
Det finns stora brister i uppföljningsarbetet av avtalen och den byråkratiska
kontrollapparaten som ska säkerställa att avtalen följs blir allt tyngre och
kostsammare.
• Utökad kompetens
För det andra förlorar Region Skåne kompetens när verksamhet läggs ut på
privata entreprenader. Om vi av olika anledningar ska ta tillbaka verksamheten i förvaltningsregi, tvingas vi kanske både att anställa personal och
utbilda medarbetare för denna verksamhet, vilket innebär en extra kostnad
till exempelvis arbetsplatser, löner och kompetensutveckling. Vänsterpartiet
anser att regionen måste garantera kompetens inom samtliga
verksamhetsområden så att dessa kan tas tillbaka i offentlig regi.
• Omstrukturering
För det tredje kan det vara nödvändigt att avsluta en entreprenad innan
avtalstiden går ut. Det kan bero på vanskötsel, konkurs eller att verksamheten bör drivas i förvaltningsform. Detta kan innebära extra kostnader,
varför vi avsätter ett omstruktureringsanslag.
• Utvärdering
För det fjärde behövs analyser och utvärderingar av privatiseringens
konsekvenser
för
ekonomin,
kvalitén,
tillgängligheten
och
personalförsörjningen, för att ta de viktigaste exemplen. Vi vill därför
genomföra en grundlig analys av privatiseringens konsekvenser för
medborgarna och Region Skånes verksamhet.
• Nya satsningar
För det femte behövs satsningar, när det gäller bättre bemötande i synnerhet
inom första linjens sjukvård, organisationsutveckling för att öka
tillgängligheten inom sektor vård och hälsa och bättre arbetsplatsdemokrati,
delaktighet och inflytande för alla anställda i Region Skånes verksamhet.

1.6 Stoppa slöseriet
Att så gott som skänka bort allmän egendom visar på dåligt omdöme och slöseri
med skattemedel. Att bygga upp kontor i Bryssel, som kostar miljoner kronor
varje år är också ett ödslande av pengar. Att sälja ut verksamhet med luddigt
formulerade villkor som gör regionen till förlorare är ännu ett exempel på ett
oacceptabelt slöseri med skattepengar. Det senaste och kanske mest
uppseendeväckande i raden av exempel på omdömeslöst förfarande av vår
offentliga egendom är fastigheten på Baravägen 1 i Lund. En fastighet som
tidigare ägdes av regionen, såldes för en struntsumma för att bara några
månader senare hyras tillbaka. Den nyblivna ägaren får snabbt in sina
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investerade pengar i hyra från regionen, som kommer att fortsätta hyra lokalen i
många år. När den nya ägaren nu vill renovera fastigheten går regionen
dessutom in som borgenär för lånet.
Detta är ett tydligt exempel på fifflande och trixande med våra gemensamma
ägodelar. Det som medborgarna tillsammans har byggt upp slumpas bort till
riskkapitalister. Om man istället hade ägt fastigheten själv hade man sluppit
hyra och dessutom varit ägare av en fastighet på ett mycket bra läge.
Upphandlingar som blir dyra för regionen eller överklagas för att de är felaktigt
utförda visar på dåligt omdöme och omsorg om ekonomin. De privata vinster
som idag tas ut från vårdbolagen är skattepengar som ska användas till
verksamheten. Vinsten blir per definition en siffra på hur stor den uteblivna
verksamheten är.
Privatiseringarna har pågått under en längre period och nu kommer rapporter
om att de vare sig har bidragit till ökad produktivitet eller lägre kostnader.
Vänsterpartiet vill stoppa privatiseringarna omedelbart och istället börja ta
tillbaka verksamheter i egen regi.

1.7 Sociala reformer
Vi ser med oro på att många barn idag växer upp i fattiga familjer. Många
vuxna och ungdomar går idag utan arbete. Vänsterpartiet vill därför att regionen
gör sociala satsningar för att tidigt kunna hjälpa barn och ungdomar i behov av
stöd. Detta innebär bland annat satsningar på sysselsättning och fritidsaktiviteter
för barn och ungdomar.
På lång sikt är sådana satsningar väldigt lönsamma för såväl samhället som
individen. Med tidiga ingripanden i exempelvis psykvården kan personer som
mår dåligt fångas upp och erbjudas adekvat hjälp innan problemen blir värre. På
kort sikt innebär det att nya resurser måste tillföras i regionens verksamheter,
genom nya satsningar, men på lång sikt innebär det en billigare vård och en mer
välmående befolkning. Vänsterpartiet anser att det är nödvändigt att en
utveckling av verksamheten sker på lång sikt och vill således avsätta resurser på
detta.
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2. Hälso- och sjukvård

Kategoriskt monterar de borgerliga politikerna ner den offentliga sektorn och
lika kategoriskt påskiner man att politikerna (i alla fall inte de som har bestämt
de senaste sju åren) inte har något ansvar. Men agendan är tydlig. Och samhället
man skapar verkar gå under devisen ”från alla till företagen”. Tydligast blir de
politiska skillnaderna i vår syn på sjukvården. När samhället på många sätt hela
tiden utvecklas framåt tvingar den konservativa majoriteten hela tiden de
offentliga verksamheterna bakåt. Ingenting ska få kosta, ingenting är värt något
om det inte är omsättningsbart i pengar, ingenting ska få ägas tillsammans.
Vänsterpartiet har en annan vision. Vi bygger vår politik på rättvisa och
solidaritet.

2.1 Jämlik och rättvis vård
En jämlik hälso- och sjukvård kräver att de folkvalda kan styra resurser till
områden med stora behov. Det innebär att politikerna har ett samhälleligt ansvar
att erbjuda ”kvalitativt bästa vård” till alla efter behov.
Vi vet att den jämlika vården inte existerar i dag. Om man är lågavlönad,
invandrare eller har kort utbildning är det stor risk att man får sämre vård och
billigare läkemedelsbehandling än en högavlönad välutbildad man. Även
kvinnor utsätts för diskriminering på ett flertal olika sätt inom vården. Det kan
innebära en billigare och kanske sämre vård och läkemedel som inte är testade
på kvinnor.
Vi vet att det är människor med lång utbildning, bra levnadsförhållanden och
god hälsa som ofta använder en större andel av vårdens begränsade resurser, än
de som verkligen har behoven. Vänsterpartiet anser att denna kunskap måste
prägla all resursfördelning och prioritering. Det är bara så vi kan närma oss
målet om en jämlik vård. Det innebär också att kvalitet och likvärdighet,
patientnytta och säkerhet ska vara ledord för hur sjukvården ska drivas. De
privatiseringar som idag förekommer av ideologiska skäl får inte styra
sjukvården.
Pengar som tilldelas vårdcentralerna ska fördelas med hänsyn till att patienter
inte är lika, så att en likvärdig vård kan erbjudas till alla medborgare. Trots att
det i dagens system tas hänsyn till olika behov av vård, krävs det ännu mer
pengar till de vårdcentraler som har ansvar för patienter med större vårdtyngd
på grund av ålder, sjukdomar och övriga sociala förhållanden. Vi vet också att
det är de välbeställda som konsumerar mest vård, trots att det är andra grupper
som behöver vården i större utsträckning. För att vården ska nå alla likvärdigt,
måste därför vårdcentralen finnas nära, vara lätt att ta sig till och lätt att besöka,
ha fungerande öppettider, även kvälls- och helgöppet samt erbjuda enkla
bokningsrutiner. Detta är viktigt för alla, men framför allt för de grupper som
riskerar att ge upp när de stöter på svårigheter med att söka hjälp.
Försäkringskassans hårdare regelverk tillsammans med tillgänglighetsbristerna i
vården tvingar sakta men säkert fram en ny ordning där bland annat privata
sjukförsäkringar blir allt vanligare. Detta skapar ännu större klyftor, där de rika
och friska får en gräddfil medan vanliga arbetare och människor med kroniska
sjukdomar trängs undan. Vänsterpartiet vill att Region Skåne utökar resurserna
och försäkrar medborgarnas tillgänglighet till vården på ett jämlikt sätt. Dagens
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långa väntetider medför risker som innebära att folk blir utförsäkrade innan de
har blivit rehabiliterade.
Vänsterpartiet välkomnar ett kompetenscentrum för HBTQ- och mångkulturella
frågor inom hälso- och sjukvården. Vi ser ett stort behov av förbättringar inom
vården för HBTQ-personer, människor från andra länder, vård till krigs- och
tortyrskadade och patienter med posttraumatisk stress. Men för att detta ska bli
verklighet krävs att hälso- och sjukvårdnämnden skjuter till pengar, något som
vi uppfattar som omöjligt med majoritetens budget. Denna så viktiga satsning
får inte hamna i kläm på grund av nedskärningsiver och minskade resurser.
Vårdcentralernas ansvar för ekonomi och drift innebär att lagarbetet kan
utvecklas. Personalen måste ha en relevant utbildning så att man kan möta även
lite ”svårare” patientgrupper som dementa, missbrukare och psykiskt sjuka på
ett bra sätt. Det måste finnas utrymme för olika specialmottagningar när behov
finns. Sådana mottagningar har dessutom varit ett utmärkt exempel på
samarbete mellan kommun och regionen.
Det har funnits problem i vissa områden både i tätort och på glesbygd att
tillsätta tjänster, och en del vårdcentraler har ibland långa tider haft vakanser,
framför allt läkare. Det måste finnas andra lösningar än att anlita dyra hyrläkare,
då detta bara innebär brandkårsutryckning utan kontinuitet. Vi vill se ett
utvecklat lagarbete, en samordning av flera enheter som kan stötta varandra då
problem uppkommer, och även möjligheten att använda sig av alla de olika
personalresurserna där de bäst behövs. En helhetssyn och samarbete i
närsjukvården kommer att lösa många problem, i motsats till en uppsplittring på
en mängd olika aktörer.

2.2 Fler händer i vården
Hälso- och sjukvårdens utveckling är beroende av helhetssyn, långsiktighet och
samordning. När olika aktörer ska verka inom samma system måste det finnas
en politisk överblick som gör det möjligt att styra sjukvården utifrån
medborgarnas behov, inte marknadens. De folkvalda måste alltid ha
medborgaren och patienten som främsta prioritering när beslut fattas. Trots hög
kvalitet i den svenska hälso- och sjukvården ser vi brister som måste åtgärdas.
Det handlar främst om att se till att tillgängligheten ökar på alla nivåer i vården.
Målet för all Region Skånes vård är att den ska vara köfri. Det måste i den
offentliga vården tillföras nya resurser för att komma till korta med dessa
problem.
Sverige har minst antal vårdplatser av jämförbara länder och Region Skåne har
det minsta antalet i landet. Det är oacceptabelt att svårt sjuka patienter placeras i
korridorer och matsalar. Under det senaste året har allt fler personalgrupper
protesterat mot sin allt mer ohållbara arbetssituation på sjukhusen och framhållit
att patientsäkerheten är hotad. Denna orimliga arbetssituation måste brytas och
då krävs både mer pengar och en bättre samverkan kring patienten.

2.3 Kvinnokliniken
Varje år föds drygt 15 000 barn i Skåne. Regionens politiker har ett ytterst
ansvarsfullt uppdrag i att se till att barn och mödrar blir väl omhändertagna före,
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under och efter förlossningen. Vänsterpartiet ser med stor oro på de problem
som nu radas upp på Skånes universitets sjukhus, men kanske är ändå
problemen på kvinnokliniken de mest alarmerande. Hit kommer kvinnor från
alla samhällsklasser, med alla etniska bakgrunder och med all tänkbar
utbildningsnivå. På kvinnokliniken ska alla vara lika. Det är en av
grundbultarna i vårt samhälle. Här föds våra kommande generationer och
självklart ska alla få samma möjligheter till god vård. Att alla kvinnor har rätt
att känna sig säkra när de ska föda barn borde vara lika självklart som allmän
rösträtt. Vänsterpartiet har mycket svårt att förstå hur majoriteten
överhuvudtaget kan komma på tanken att skära ner på resurserna i denna så
fundamentalt viktiga del av vården.
Med en kvinnoklinik och en akutsjukvård som för länge sedan har krisat, med
miljoner minus i budget och anmälningar som läggs på hög hos socialstyrelsen
måste de borgerliga politikerna allt mer krampaktigt hålla för både öron och
ögon för att intala sig själv om att problemen inte existerar.
Man kan lätt få för sig att det saknas politiskt engagemang i de borgerliga leden,
men inget kunde vara mer fel. De vet exakt var de vill och exakt hur de ska
komma dit. En minimerad offentlig sektor med så mycket privatisering som
bara är möjligt. Kvinnokliniken i Malmös nya policy ”tidig hemgång” och
stängningen av patienthotellet i Malmö har öppnat upp för de privata intressena
som helt plötsligt fått en ny marknad. Och som en räkning på posten kommer
”alternativet”. Ett baby-hotell. För den nätta summan av 2800 kronor natten är
du välkommen. Och vips, så var det problemet löst. Förutsatt att du har råd med
räkningen.
Under sommaren kom rapporter om krisen i förlossningsvården. De anställda
blev erbjudna extrapengar för att avbryta sin semester. Men för att personalen
ska kunna göra ett bra jobb under året krävs det en lång sammanhållen ledighet.
Barnmorskorna på kvinnoklinikerna har arbetat under extrem press under året
och sett fram emot sin semester. När man sedan blir erbjuden extrapengar för att
arbeta kan det vara mycket svårt att säga nej. Problemet med kvinnokliniken har
under året blivit värre och Vänsterpartiet ser stora risker med att ha en så pass
viktig klinik på fall.
Sådana nedskärningar som majoriteten i regionen nu laborerar med är livsfarliga
för mödrar och spädbarn. Det går inte att tolerera. När man ser barnmorskorna
på Kvinnokliniken i Malmö demonstrera på grund av omöjliga nedskärningar
ska man ta det på allvar. För det här är en grupp människor som hela vårt
samhälle någon gång har varit eller kommer att vara helt beroende av.
Anställningsstoppet på kvinnokliniken innebär bland annat att ingen
extrapersonal kallas in om någon ordinarie är sjuk, vilket naturligtvis sätter en
otroligt stor press på barnmorskorna, eftersom ens frånvaro gör situationen ännu
värre för dem som jobbar. Den solidaritet som man visar inom denna
yrkesgrupp utnyttjas på ett obehagligt sätt av de ansvariga politikerna.
Man tvingas vissa dagar att stänga rum på grund av personalbrist och får skicka
patienter vidare till Lund eller Kristianstad, även om situationen där ofta ser
likadan ut. Det är dessutom omöjligt att fånga in specialfall om man per telefon
måste hänvisa till andra sjukhus eller be kvinnor vänta tills värkarna blir tätare.
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Läget på kvinnokliniken i Malmö har nu under en lång tid varit alarmerande.
Barnmorskorna, som har en av samhällets absolut viktigaste uppgifter ropar på
hjälp, demonstrera på rasterna och skriver debattartiklar. Men majoriteten
blundar och håller för öronen.
Den smärtsamma sjukdomen Endomentrios drabbar ungefär var tionde kvinna.
På många håll i landet har speciella team bildats för att bättre kunna ta hand om
de drabbade. I Malmö har man haft ett sådant team, men det har nu blivit
nedlagt. Forskare har nu räknat ut att sjukdomen kostar 90 000 kronor per
patient och år för sjukvården, i form av sjukskrivningar samt upprepade besök
på vårdcentraler och akutmottagningar. Till och med ekonomiskt lönar det sig
helt enkelt att ha ett specialistteam, och med tanke på att det är ekonomin som
styr den borgerliga majoriteten borde till och med dem vilja återinföra teamet.
Vänsterpartiet vill det, med anledningen att de drabbade mår bättre av det.
Varje år drabbas 3000 kvinnor i Sverige av sfinkterruptur, den allvarligaste
formen av förlossningsskada. Hälften av skadorna läker av sig själva, en del
kräver operation, men en fjärdedel av de skadade får men för livet.
Vänsterpartiet vill se en utredning om hur förebyggande arbete kan minska
riskerna för sfinkterruptur.
Vänsterpartiets budgetförslag innebär extra resurser till kvinnokliniken för
bland annat nyanställning av barnmorskor. Det, tillsammans med god
framförhållning är nödvändigt för att återskapa ett lugn på kvinnoklinikerna.

2.4 Skånes Universitetssjukhus
Sammanslagningen av universitetssjukhusen i Malmö och Lund är en
sjukvårdspolitisk katastrof. Konstruktionen har lett till toppstyrning och nya
revirstrider i stället för ett personalförankrat förändrings- och utvecklingsarbete.
Resultatet har blivit utarmning av personal och resurser i bägge städerna.
Kliniker har splittrats, nyckelpersonal har sagt upp sig och verksamheten har
snabbt försämrats inom flera områden.
Vänsterpartiet kräver ett stopp för den skånska flyttkarusellen inom sjukvården.
Det är nödvändigt att se konsekvenserna av misslyckandet och ta initiativ till att
återupprätta kvaliteten i den Skånska sjukvården. En process för skapandet av
kompletta, samarbetande akutsjukhus i Malmö och Lund bör inledas.
Antalet vårdplatser är avgörande för en säker vård. År 2011 bedömdes
vårdplatsbehovet i Region Skåne uppgå till cirka 100 nya platser, förutsatt att
det så kallade niopunktsprogrammet för effektiviseringar genomfördes fullt ut.
Detta infördes inte. Istället har vårdplatserna minskat med cirka 140 platser.
Vänsterpartiet kräver att antalet vårdplatser utökas för att få bort de
överbeläggningar och utlokalisering av patienter som idag sker.
Anställningsstoppet på universitetssjukhuset som infördes i augusti 2012
innebär en omöjlig situation på många avdelningar. Sjukfrånvaro får inte
kompenseras, vikariat får inte förlängas, pensionsavgångar och
föräldraledigheter ersätts inte. Personalen går på knä och sjukfrånvaron är
alarmerande hög på många platser. Anställningsstoppet är en del av den
borgerliga nedskärningspolitiken. Men den innebär att sjukvårdspersonalens
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förutsättningar för att göra ett gott arbete hela tiden minskar. Utan personalen
stannar sjukvården och Vänsterpartiet kräver att anställningsstoppet hävs.
Krisen inom sjukvården är också en förtroendekris. Dialogen med
professionerna och de fackliga organisationerna måste förbättras för att skapa de
breda konsensus som är nödvändigt inom sjukvårdens framtid. Två gånger på
kort tid har man från fackligt håll sagt upp samarbetsavtalen eftersom regionen
inte följt de avtal som funnits. Det gäller också att öppna upp sig för den
kunskap som finns inom forskarsamhället kring exempelvis sammanslagningar
av stora sjukhus, inte som idag fatta beslut utan riskanalyser och
konsekvensbeskrivningar.

2.5 Resursförstärkning
Stora behov av satsningar på den skånska sjukvården finns. Vänsterpartiets
budget fokuserar främst på att få en fungerande sjukvård i Skåne, inte minst på
Skånes universitetssjukhus. Vi har blivit vana vid att läsa om krisen på
regionens sjukhus och de människor som har drabbats personligen av bristen på
resurser vet hur illa det är ställt. Nu måste politikerna ta ansvar och skjuta till
mer pengar. Den borgerliga majoriteten kallar nedskärningarna för ett
”sparande” även om personalen på sjukhusen frågar sig vad det är man sparar
till. Om man sparar innebär det väl att man ska kunna använda pengarna senare?
Genom att förvränga orden och kalla saker för något annat verkar majoriteten i
regionen tro att det ska vara lättare att genomföra nedskärningarna.
Naturligtvis är det omöjligt med så stora nedskärningar utan att tumma på
säkerheten. Och tyvärr måste man räkna med att människor förr eller senare far
illa. Den fasta personalen flyttas runt på olika avdelningar och springer allt
snabbare i korridoren. Den inhyrda, visstidsanställda timvikarien kan när som
helst förlora arbetet. Medborgaren som söker vård för akuta smärtor eller
långvarig sjukdom, blir allt oftare hemskickad för tidigt eller tvingas ligga i en
korridor.
De ständiga nedskärningarna drabbar kvinnor i större utsträckning än män och
arbetarklassen i större utsträckning än medelklassen. Det är ett medvetet val
från den borgerliga majoritetens håll. Inte nog med att man vägrar lyssna på
Vänsterpartiets förslag om högre ingångslöner och försök med sänkt arbetstid
för de regionanställda, man privatiserar dessutom allt mer av vår verksamhet,
vilket leder till att de trygga anställningarna inte längre är trygga.
Vänsterpartiets budgetförslag innehåller självklart inte de avkastningskrav som
den borgerliga majoriteten nu ställer på primärvården. Dessa nya krav som helt
saknar logik är ingenting annat än en lek med verksamheternas redan allt för
knappa resurser. Vänsterpartiet vill se ökad kvalitet och tillgänglighet i de
offentligt drivna verksamheterna, mål som står i direkt konflikt till
avkastningskrav på skattefinansierade verksamheter.
Vi har en åldrande befolkning med allt större vårdbehov och vården kan erbjuda
alltmer avancerade insatser, samtidigt har regionen en befolkningsökning. Då
behövs det också mer resurser och inte mindre. Befolkningens behov går inte att
möta utifrån de planeringsdirektiv som lagts.
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Den kraftiga skillnaden som finns i ideologiska värderingar gör sig allt mer
påmind. De borgerliga partierna piskar hela tiden sjukhusen till nya
nedskärningskrav, utan en tanke på medborgarnas säkerhet eller välmående.
Vänsterpartiets budget ser till att rädda den skånska sjukvården från det haveri
den står inför. Vi vill att alla regionens invånare ska ha en rättvis tillgång till
våra gemensamma resurser.

2.6 Förebyggande hälsoarbete för barn och ungdom
Arbetet med att förbättra barns och ungdomars hälsa får aldrig avstanna.
Vänsterpartiet vill ha avgiftsfri barnsjukvård. Att ge rätt stöd förutsätter en
samverkan mellan skolan, socialtjänsten och fritidsverksamheter. Det är därför
viktigt att det finns psykosocial kompetens, som kuratorer, vid
ungdomsmottagningarna som ett led i det förebyggande arbetet. Det är också
viktigt att fånga upp hela familjens situation när ett barn blir sjukt.
Det har skett en dramatisk försämring av unga kvinnors psykiska hälsa, något
som man måste vara uppmärksam på när de söker vård för kanske helt andra
symtom. Barn och ungdomar är vår framtid och deras hälsa och välmående är
inte bara viktigt för dem själva idag, utan kommer troligen att prägla hela deras
liv.

2.7 Förebyggande hälsoarbete för vuxna
Ett bra folkhälsoarbete sker främst genom samhälleliga insatser. Faktorer som
påverkar hälsan är många, exempelvis arbetslöshet, utbildning, inkomst,
inflytande och boende. Att ha en god eller dålig hälsa beror ofta på vilken klass
man tillhör. Därför måste folkhälsoarbetet genomsyra all verksamhet i Region
Skåne. Det behövs ordentliga satsningar på förebyggande hälsovård genom till
exempel regelbundna hälsokontroller, information och folkbildningssatsningar
kring livsstilens betydelse för hälsan. Att få tillgång till behandling utan långa
väntetider påverkar också tillfrisknandet. Tillgängliga och välskötta
grönområden tillsammans med en ytterligare satsning på friskvård på recept är
viktiga delar i ett förebyggande folkhälsoarbete.
När det gäller mammografi och cellprovstagningar mot livmoderhalscancer
finns det stora åldersgrupper som inte har blivit kallade för att man inte har haft
kapacitet att ta emot alla. I stället för att lösa problemen har den borgerliga
majoriteten sålt ut bröstdiagnostiken och mammografin med de problem som
det medför för forskning, utbildning och utveckling.
Det kan också vara ett hinder att infinna sig till provtagningar och
undersökningar som ska utföras långt ifrån bostaden. En lösning kan vara att ha
ambulerande verksamhet som söker upp människorna där de bor.
Provtagningarna och undersökningarna ska vara avgiftsfria. Det finns annars en
risk i att inte nå de grupper som är mest angelägna att nå, de som inte annars
söker vård förrän det är akut.
Den borgerliga majoriteten har infört fri etablering av mödrahälsovården och
skapat fristående enheter enligt vårdvalsprincipen. Tidigare har det funnits
alltför få barnmorskor, vilket ha märkts extra tydligt i Malmö. Istället för bättre
villkor till de enheter som fanns bröts hela systemet ner. Det tidigare etablerade
samarbetet med specialistmödrahälsovården försvann och verksamheter samt
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kunskapsutbyte fragmentiserades. Vi vill ge mödrahälsovården ordentliga
resurser och ta tillbaka den i egen regi.

2.8 Närhet till vård
Vänsterpartiet vill satsa på en utveckling av den offentligt drivna närsjukvården
i stället för att öppna dörren för olika vårdbolags etablering. Hälsovalet leder till
att fler vårdenheter startas i resursstarka områden, något som Vänsterpartiet har
hävdat sedan början. Vi ser nu en utveckling som majoriteten understöder
genom nedläggning av offentliga vårdcentraler i områden där de verkligen
behövs. Stadsdelarna Lindängen i Malmö och Norrestad i Landskrona är
exempel på områden med stort vårdbehov som har fått sina offentligt drivna
vårdcentraler stängda.

2.9 Ambulanssjukvård och prehospitalvård i egen regi
Trots alla bekymmer med upphandling av ambulansverksamheten beslutade den
borgerliga
majoriteten
om
en
ny.
Vänsterpartiet
anser
att
ambulansverksamheten ska drivas i egen regi. Så sent som sommaren 2012 fick
regionen akuta problem när Sirius gick i konkurs. Under sommaren 2013 har
det framkommit att entreprenörer har använt sig av gamla ambulanser som
enligt föreskrifterna rullat för långt för att anses vara driftssäkra. Den här typen
av verksamheter är alldeles för viktig för att låta drivas av vinstdrivande företag.
Försöket som gjorts är ännu ett exempel på hur kallhamrat den borgerliga
ideologin slår sönder fungerande verksamheter i jakt på privatiseringar.
Personalen har långa arbetspass utan raster, bilarna räcker inte till, det saknas en
helhetlig överblick och dirigeringarna brister vilket leder till många onödiga
tomkörningar,
med
mera.
Vänsterpartiet
har
tagit
ställning:
Ambulansverksamheten måste drivas i egen regi till hundra procent.
Den prehospitala vården måste byggas ut. Vårdcentralen ska ha ett
helhetsansvar för patienten även när det gäller hembesök. Vi vill avskaffa de
hembesöksbilar som majoriteten genom upphandling har infört, eftersom det är
ett byråkratisk och dyrt system som inte fungerar, vars enda syfte var att släppa
in en privat aktör. Vänsterpartiet anser i motsats till majoriteten att akutbilar
med läkarstöd var en bra utveckling av den prehospitala vården, dessutom vill
vi att vårdcentralerna ska ha mer generösa öppettider för att underlätta besök.

2.10 Tänderna – en del av kroppen
Tandhälsan är en klassfråga i Sverige. När åtta av tio har fått högre
tandvårdskostnader efter den senaste borgerliga tandvårdsreformen, är det än
mer angeläget att genomföra en riktig reform, där den förebyggande tandvården
prioriteras. Region Skånes avgifter för tandvård har under förra mandatperioden
gått från att ha varit de lägsta i landet till att bli bland de högsta. Detta är
oacceptabelt. Vänsterpartiet anser att när det gäller avgifter för patienten ska
tandvård vara likställd med övrig sjukvård. Innan detta blir verklighet ska
avgifterna hållas så låga som möjligt. Ett första steg är avgiftsfri tandvård till 25
års ålder.

2.11 Brukarråds och patienters inflytande
Vänsterpartiet menar att grunden för en brukarsamverkan som är värd namnet är
en verksamhet där brukarna har en rejäl möjlighet till insyn och inflytande.
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Detta innebär att brukarna måste komma in tidigt i beredningsprocessen. Det
innebär också att samverkan sker med ansvariga politiker så långt ner i
organisationen som möjligt. Om samverkan ska ha ett reellt innehåll behöver
den ske med de politiskt förtroendevalda som är satta att styra över den
verksamhet man berörs av.
Region Skånes tidigare modell för brukarsamverkan innehöll ett antal fel, bland
annat skedde samverkan inte sällan med politiker som inte hade något direkt
inflytande över de frågor man var satt att samverka kring. Den nuvarande
modellen krymper det politiska ansvaret att samverka med brukarorganisationerna och lägger över det på tjänstemän som har ännu mindre
inflytande över de beslut som fattas. Den nya organisationen för
brukarinflytande har fått en mycket trög start inte minst när det gäller att skapa
kontaktytor
mellan
Region
Skånes
olika
förvaltningar
och
brukarorganisationerna. Vi vill främja detta arbete så mycket som möjligt och
tillföra verksamheten mer pengar.
Vänsterpartiet har i vår kriskommission undersökt hur personal och patienter
upplever vården. Vi har samlat in människors åsikter och sammanställt dessa för
att få en tydlig bild av det verkliga läget inom den skånska sjukvården.
Slutrapporten från detta arbete finns på kriskommissionen.se.

2.12 Den psykiska ohälsan ökar
Närsjukvårdens roll är viktig och psykiatrin ska vara en integrerad del av
närsjukvården. Det måste finnas specialistvård för både unga och vuxna med
ätstörningar och ångestproblem. Vården ska tidigt upptäcka dessa patienter.
Anhöriga ska få det stöd och den kunskap de behöver. Det ska vara lätt att hitta
och få hjälp när man behöver det. Genom tidiga och korrekta insatser kan man
minska lidandet och förkorta vårdtiden Det krävs större satsningar och ett mer
utvecklat samarbete med kommunerna för att nå de barn och ungdomar som
mår psykiskt dåligt. Problem som missbruk, dubbeldiagnoser och spelberoende
måste uppmärksammas. Människor med psykisk sjukdom eller psykisk
funktionsnedsättning ska årligen kallas till hälsoundersökning där de är listade.
Vänsterpartiet motsätter sig de privatiseringar inom psykiatrin som majoriteten
har genomfört, då de har inneburit att det samlande, helhetsgreppet över
psykiatrin har splittrats upp. Vi vill ha ökade satsningar på närsjukvården,
psykiatrin, rättspsykiatrin och Beroendecentrum.

2.13 Satsningar inom hälso- och sjukvård
Inom Hälso- och sjukvården vill Vänsterpartiet:
• Ge sjukvården de pengar som saknas och dra tillbaka de
nedskäringskrav som finns.
• Slopa avkastningskraven på folktandvården och primärvården.
• Anlita forskare med djup insikt i processerna kring sammanslagning av
stora sjukhus som kunskapsstöd och rådgivare i det fortsatta
förändringsarbetet på SUS.
• Återupprätta kvaliteten i bemötandet och behandlingen av patienterna
på SUS.
Samt snarast möjligt:
• Återinföra PHAT-bilarna och återta ambulansverksamheten i egen regi.
• Ge vårdcentralerna ansvaret även för akuta hembesök.
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•
•

Öppna nya vårdcentraler i egen regi där majoriteten har stängt dem.
Återdemokratisera vården.

Inom en femårsperiod:
• Utreda det verkliga behovet av slutenvårdsplatser inom sjukvården och
psykiatrin så att den bristsituation som finns idag kan arbetas bort
• Se över alla de upphandlingar och ingångna avtal som nuvarande och
tidigare majoriteter genomfört och vilka konsekvenser som de lett till.
• Analysera hur de avtal som kommer att gå ut under mandatperioden
fungerat, och om ett offentligt övertagande är lämpligt.
• Införa gratis tandvård till 25 år, och utreda möjligheterna av att i första
hand äldres tandvård kommer in under sjukvårdens högkostnadsskydd.
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3. Kollektivtrafik

Kollektivtrafiken binder samman Skåne och bidrar till en god utveckling i hela
regionen. Vänsterpartiet vill satsa stort på kollektivtrafiken så att den blir det
självklara valet för den absoluta majoriteten av invånarna i Region Skåne. Om
vi ska ha en chans att klara alla de enorma omställningar som krävs för att klara
klimatfrågan måste vi fatta svåra och modiga beslut. Och vi måste börja nu.

3.1 Avgiftsfri kollektivtrafik
Ännu en gång höjer nu majoriteten i Region Skåne avgifterna för
kollektivtrafiken. För en person som tjänar 25 000 kronor i månaden och
pendlar med Skånetrafiken innebär avgiftshöjningen lika mycket i kronor som
majoritetens skattehöjning. Men bilpendlaren får ingen höjning. Personer som
reser klimatsmart straffas framför de som väljer bilen. Så fungerar avgifterna.
De slår snett, ofta mot grupper som har sämre ekonomi, eller som gör ett klokt
val.
Vänsterpartiet vill istället sänka taxorna i kollektivtrafiken för att locka ännu
fler resenärer och gynna de människor som idag redan reser kollektivt. Vi vill
införa en studerande- och pensionärsrabatt värd namnet och på sikt göra
kollektivtrafiken helt avgiftsfri. Med låga eller inga avgifter väljer fler att åka
kollektivt, dessutom är avgiftsfri kollektivtrafik en omfördelningspolitisk
åtgärd, eftersom avgifter alltid drabbar de med minst inkomst hårdast. Vänsterpartiet vill fortsätta arbetet med att få allt större grupper att välja att åka
kollektivt. Bland annat har två motioner lagts under mandatperioden, en om
avgiftsfritt medhavande av cykel och en om avgiftsfria resor för personer med
barnvagn. Båda motionerna har blivit avslagna av Regionfullmäktige.
Ju fler som väljer kollektivtrafiken framför privatbilismen desto bättre är det för
miljön. Därför har också Vänsterpartiet lagt ett förslag i riksdagen som handlar
om klimattaxa, vilket innebär en försöksverksamhet i Region Skåne och Örebro
län, där avgiftsfri kollektivtrafik ska testas och staten går in och täcker de
uteblivna biljettintäkterna. Majoriteten i Region Skåne insåg, när valet
närmande sig att man måste förbättra den tillfälliga studeranderabatten. Ett
beslut togs snabbt utan något angivande om var kostnaden skulle tas. Trots
förbättringen till trettio procent gäller fortfarande rabatten enbart de studerande
som löser månadskort på längre sträckor och inte kontantbiljetterna.
Under senhösten 2012 genomförde Skånetrafiken en kampanj för att locka över
bilpendlare till kollektivtrafiken genom att ge 30 000 bilister fria resor i två
veckor.
Tolv procent av försökspersonerna har nu skaffat pendlarkort, vilket borde
betyda att de har bytt pendlarsätt från bil till kollektivtrafik. Trettio procent
uppger att de reser mer med Skånetrafiken idag än innan försöket. Det är
naturligtvis glädjande att ca 3600 personer har bytt sitt dagliga resande med bil
till att nu resa med tåg och buss.
Precis som erfarenheter från tidigare försök visar det att fler människor reser
kollektivt efter ett avslutat experiment med avgiftsfria resor. Mycket skiljer sig
dock från försöken med avgiftsfritt på andra håll i landet och världen. I Skåne
valdes 30 000 personer ut till ett experiment som de visste endast skulle vara i
två veckor. På så kort tid är det svårt att ändra vanor. Dessutom adresserades
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experimentet till människor som körde bil innan. Detta innebär att försöket bara
riktar sig mot en målgrupp som förmodligen har jobb och som reser mycket.
Fattiga studenter, arbetslösa och pensionärer fick ingen möjlighet att delta.
För miljön är det naturligtvis bra om bilister inser fördelarna med
kollektivtrafiken, men solidariteten som ett avgiftsfritt system skulle innebära
lyser med sin frånvaro. Skånetrafikens idé är att locka fler resenärer, men om
man vill skapa ett nytt resemönster för stora delar av befolkningen måste man
fundera på andra lösningar.
En total skattefinansiering skulle nå ut till samtliga av regionens invånare, alla
skulle ha lika stor möjlighet att använda sig av systemet. De 30 000 resenärerna
som deltog i experimentet generade dock inte någon egentlig kostnad, eftersom
de använde sig av det redan befintliga systemet. De niotusen personerna som nu
har börjat resa med Skånetrafiken kommer från och med nu att bidra med
pengar till den genom avgifterna. Skånetrafiken har således egentligen bara
gjort en smart reklamkampanj som genererade många fler resenärer utan att
man behövde satsa några pengar. Men att jämföra det med avgiftsfri
kollektivtrafik är svårt.
Att avgiftsfria resor som betalas av de gemensamma skattintäkterna skulle
innebära fler resenärer och färre bilar är ändå tydligare än någonsin. När
Skånetrafiken nu har fått lära av sina egna erfarenheter kan vi bara hoppas att
deras nästa steg är avgiftsfritt för alla.

3.2 Framtidens kollektivtrafik
Att satsa på infrastrukturen är väl använda pengar, när det gäller såväl
nybyggnation som underhåll. Trafikverket har varnat för konsekvenserna av det
minskade underhållet. vi har redan börjat se effekterna av detta med fler
försenade tåg och kaos vid oväder, inom en snar framtid kan vi även komma att
se mer godstransporter på vägar. Vänsterpartiet vill satsa på järnvägar och
spårbunden trafik istället för på den borgerliga majoritetens motorvägar.
Behovet av satsning på infrastrukturen är stort. Vänsterpartiet kan stolt
konstatera att flera av de projekt vi länge har drivit motioner om nu håller på att
bli verklighet. Arbetet med Pågatåg nordost är sjösatt, men borde påskyndas.
Det är glädjande att se att majoriteten nu planerar omfattande satsningar på
infrastruktur, inte minst på järnvägssidan. Men tyvärr saknas den så kallade
”Diagonalen” i det förslag till infrastruktursatsningar som Region Skåne har
skickat till Trafikverket. Vänsterpartiet har därför lämnat in en motion i ärendet
som ännu inte blivit behandlad.
Spårkapaciteten mellan de sydvästra och norra/nordöstra delarna av regionen
måste stärkas av flera skäl, inte minst för att miljö- och klimatmålen kräver det,
men också ur en demokratisk synvinkel. Det är idag mycket svårt, för att inte
säga omöjligt att resa på tvären i vår region utan bil.
Södra Stambanan är redan i dag en flaskhals och kommer trots en framtida
utbyggnad även vara så i framtiden när det gäller lokal- och regionaltågtrafiken.
En ny järnvägsförbindelse mellan Malmö – Lund – Hörby – Kristianstad
(Diagonalen) bör därför ha en hög prioritering eftersom den kan avlasta trycket
på bland annat södra stambanan och E22.
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Järnvägsnätet i Skåne har tidigare varit betydligt finmaskigare än idag. Det finns
stor potential till utbyggnad och förbättring. Satsningen på Pågatåg Nordost är
ett gott exempel på detta. Här stärks kollektivtrafiken gentemot privatbilismen i
konkurrensen om pendlarna. ”Diagonalen” är en fortsättning på denna
utbyggnad och skulle innebära en avlastning från den idag mycket hårt
trafikerade södra stambanan, exempelvis genom att låta Öresundståg mot
Karlskrona samt gods mot Blekinge köra denna sträcka.
Vänsterpartiet vill utöka kollektivtrafiken i glesbygd med nya, smarta lösningar.
Intäkterna från en växande trafik i starka stråk borde inte bara gå till att öka
turtätheten utan också göra utbudet i svagare områden större. Vi anser också att
passagerare genom olika typer av samrådsförfarande och brukarråd ska ha ett
stort inflytande på utformningen av konkreta lösningar när det gäller
kollektivtrafiken.
Vänsterpartiet röstade emot den nya kollektivtrafiklagen som trädde i kraft
januari 2012. Det finns ett flertal avskräckande exempel internationellt, där de
privata aktörerna har fått fritt spelrum, när det gäller kollektivtrafiken. Det är
fortfarande för tidigt att säga exakt vilka effekter den nya lagen kommer att ha,
men Vänsterpartiet befarar att den kommer att innebära en privatisering av delar
av Skånetrafiken och att utvecklingen av kollektivtrafiken i Skåne inte kan
fortsätta, vilket kan äventyra målsättningen med en fördubbling av resandet
under närmsta tioårsperiod. Resenärerna skulle bli de stora förlorarna.
Samordningen av trafiken kommer att försvinna och byten försvåras för
resenärerna. Biljettpriserna kommer sannolikt att stiga och många linjer att
läggas ner. Dessutom riskerar Skånetrafikens miljösatsningar att avstanna.

3.3 Användbar kollektivtrafik
Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för alla, vilket innebär att gamla, barn och
människor med funktionsnedsättning också ska kunna resa tryggt. För att
färdtjänstberättigade människor ska kunna välja den vanliga kollektivtrafiken
måste det finnas avsedda platser på bussar eller tåg, tid att gå av och på, god
information, gott om utbildad personal och bra stationer och hållplatser. En
kvalitet och service som alla resande är betjänta av.
Färdtjänsten är en del av kollektivtrafiken. Det kommer alltid att finnas en del
människor med funktionshinder som på grund av sina handikapp inte kan
använda sig av den ”vanliga” kollektivtrafiken. Dessa resor ska ha samma
avgifter som övriga biljettpriser. Färdtjänsten ska återgå till kommunal regi och
beställningscentralen ska drivas offentligt med geografisk närhet och personal
med ordentliga löner. I samband med detta ska logistiken i färdtjänstsystemet
ses över så att, de ofta långa, väntetiderna kortas betydligt.
Skånetrafiken har som uppgift att arbeta för ett jämställt transportsystem vilket
inte innebär att kvinnor ska ta över männens resemönster, utan att kvinnors
behov och värderingar ska väga lika tungt som mäns. Det finns mycket kvar att
göra för Skånetrafiken när det gäller jämställdhetsarbetet.
Kollektivtrafiken är ett viktigt område att prioritera ur ett jämställdhetsperspektiv. Mäns och kvinnors resemönster ser inte likadant ut. Kvinnor använder
sig i större utsträckning av kollektivtrafiken och har oftast ansvar över barnens
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resvanor. Detta är något som man bör ta i beaktande i samband med utbyggnad
av spårbunden trafik och andra kollektiva färdmedel.
Att låta taxan över Öresund regleras genom en indexuppräkning varje år som
dessutom är bunden till eurokursen är orimligt. Även om Euron nu är på väg ner
kommer biljettpriserna inte att gå ner, eftersom systemet bara räknar priset
uppåt, aldrig nedåt.
Vänsterpartiet fortsätter att arbeta för en ökad kvalitet och tillgänglighet för alla
i kollektivtrafiken. Vi anser att när företag inte klarar av att driva trafiken på ett
kvalitativt sätt ska avtalet sägas upp och trafiken skötas i regional regi, så att
inte resenärerna drabbas. Vi har också som mål att regionen själv ska driva
trafiken i så stor utsträckning som möjligt.

3.4 Satsningar på kollektivtrafiken
Inom kollektivtrafik och miljö vill Vänsterpartiet:
• Tillföra Skånetrafiken 60 miljoner mer än majoriteten för att bland
annat utöka antalet tågvärdar, och undvika planerade indragningar av
linjer och nedskärningar i trafiken.
• Låta kollektivtrafiktaxan ligga kvar på samma nivå för att på sikt
sänkas.
• Slopa den planerade avgiftsfhöjningen.
Samt snarast möjligt:
• Tillsätta en utredning som kan analysera och visa vad som krävs
långsiktigt för att få över folk från bil till kollektivtrafik.
• Sänka avgifterna för kollektivtrafiken för alla, och ge pensionärer och
studenter en ännu större sänkning.
• Ta över busslinjer och driva dem i egen regi.
• Se över färdtjänsttaxan och sjukresereglementet.
Inom en femårsperiod:
• Genomföra försök med avgiftsfri kollektivtrafik och utvärdera det.
• Utreda möjligheterna av att regionen tar ett övergripande
samordningsansvar i samarbete med kommunerna framför allt då det
gäller infrastruktur och miljö.
• Ta fram ett utvecklingsprogram för regionen med tyngdpunkt på regional rättvisa.
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4. Miljö

Region Skånes verksamheter har stor betydelse för miljön i Skåne, både direkt
och indirekt. Vänsterpartiet anser att Region Skåne ska vara ett föredöme i det
interna miljöarbetet. Tillsammans med andra aktörer ska regionen se till att nå
de regionala miljömål som har satts upp. Ett miljöstrategiskt program togs
under våren 2010 i fullmäktige. Miljöhänsyn måste och ska alltid tas vid
upphandlingar, planeringar och beslut. Det är hög tid att gå från ord till handling
i miljöarbetet.

4.1 Transporter
Region Skånes Klimatberedning valde ut sex strategiska områden för insatser
2009-2020. Detta arbete med de strategiska områdena fortsätter nu i
Klimatsamverkan Skåne. Ett av områdena är transporter. Man skriver:
”Transporterna i Skåne är idag till ungefär 94 % beroende av fossila bränslen.
Det finns en stor potential för alternativa lösningar, men utvecklingen måste
påskyndas. Till exempel bör alla organisationer, kommuner och företag
fokusera på tillgänglighet i stället för rörlighet för att kunna minska själva
transporterandet. Satsningar på infrastruktur, placering av bostäder och
verksamheter nära kollektivtrafik och åtgärder för att underlätta
beteendeförändringar behövs. Det är också nödvändigt att utveckla olika
ekonomiska styrmedel, t.ex. förändrad koldioxidskatt, kilometerskatt på tung
trafik och trängselskatter.”
Vänsterpartiet kan inte annat än att hålla med. Transporter innebär stor
miljöbelastning. Över sjuttio procent av de lastbilar som kommer in i de
skånska hamnarna ska vidare ut ur regionen. Skåne har blivit ett transitlän med
alla de negativa följder som det innebär buller, slitage på vägarna, luftföroreningar, trängsel och ökade koldioxidutsläpp. Godstransporterna måste
minska och nödvändiga transporter ska i så stor utsträckning som möjligt över
till båt och järnväg. Ett led i detta stora arbete är att snarast införa en
kilometerskatt för tunga transporter.
Alla transporter innebär miljöbelastning. Med en väl utbyggd, fungerande
kollektivtrafik som drivs med förnyelsebar energi som grön el och biogas, kan
en betydelsefull miljöinsats göras av regionen. På regionens parkeringsplatser
borde elstolpar införas, för att förenkla laddningen av elbilar. Regionen ska se
till att fler tankställen för biogas etableras. Inom stadstrafiken ska alla bussar
drivas fossilfritt senast 2015. Vi vill påskynda denna process så att även
regionbussar och serviceresor är fossilfria kring 2015. Det finns stora
besparingar att hämta genom en fortsatt energieffektivisering av regionens
fastigheter.
Det finns också andra åtgärder som kan genomföras för att minska miljöbelastningen. I stället för den höga reseersättning som ges idag till privatbilarna
borde bilpoolsverksamheten utvecklas för både tjänstemän och politiker.
Bilarna ska vara miljöklassificerade. Reseersättning för privatbilar bör minska
för att stimulera till gemensam åkning och kollektivtrafikresande. I kallelser till
nämnds- och fullmäktigemöten borde i stället för parkeringsbiljett ett
endagskort i kollektivtrafiken medfölja.
Både privatbilismen och flygtrafiken måste minska för att uppnå klimatmålen.
Vänsterpartiet förespråkar därför en nedläggning av Skånes flygplatser. Vi vill
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inte heller se fler externa köpcentrum eller nya motorvägsbyggen i regionen.
Majoriteten har genom sin förskottering av vägbyggen bundit upp sig på stora
räntekostnader. I ett läge där Region Skånes ekonomi försämras och bland annat
sjukvården är tvungna till stora nedskärningar är det mycket märkligt att satsa
pengar på ett motorvägsbygge som till och med dess egentliga finansiärer,
staten, inte ser nödvändigheten i. Bygg modern spårtrafik istället för föråldrade
motorvägar.

4.2 Rättvist miljöutrymme
Skillnaden i utsläpp av växthusgaser är stor mellan olika grupper i samhället.
Det är högavlönade, välutbildade män som släpper ut mest växthusgaser och
förbrukar mest av jordens resurser. Lågavlönade kvinnor och män lever mer
miljövänligt, bland annat genom att gå, cykla och åka kollektivtrafik i större
utsträckning. Samhällsplaneringen måste ta hänsyn till detta och underlätta en
hållbar livsstil.

4.3 Från ord till handling
Den viktigaste förändringen för regionens miljöarbete är enligt Vänsterpartiet
att gå från ord till handling gällande miljömålen. Regionen måste på alla nivåer
alltid följa upp att gällande miljöbeslut följs, inte minst vid upphandling av
varor och tjänster, samt i högre grad engagera all personal i detta arbete.
Vänsterpartiet vill att regionen vid all upphandlig där så är möjligt, väljer
närproducerade och ekologiska varor. Regionen bör upphandla en större andel
rättvisemärkta produkter och fortsätta arbetet med att bli den första
rättvisemärkta regionen i Sverige.
Arbetet med klimatberedningens förslag till medverkan i ett gemensamt miljöoch klimatarbete inom de sex specifika insatsområdena bör intensifieras. Den
miljösamverkan som nu finns mellan regionen, kommunerna och länsstyrelsen
är en början i detta arbete, men även medborgarna, miljörörelsen, näringslivet,
fackföreningar, forsknings- och utbildningssektorn, folkbildningen med flera
måste involveras. Utan ett brett engagemang och samverkan mellan både
offentliga och privata aktörer riskerar klimatberedningens förslag att bli
hyllvärmare. Politiken och den offentliga sektorns ansvar är stort och bör vara
vägledande i detta arbete, men klimatarbetet måste genomsyra hela samhället
för att få största möjliga effekt.

4.4 Satsningar på miljön
Inom miljöområdet vill Vänsterpartiet göra följande prioriteringar:
• I kallelser till nämnds- och fullmäktigemöten bifoga ett endagskort i
kollektivtrafiken i stället för dagens parkeringsbiljett.
• Att regionen vid all upphandlig där så är möjligt, väljer närproducerade
och ekologiska varor.
• Att Regionen upphandlar en större andel rättvisemärkta produkter och
fortsätta arbetet med att bli den första rättvisemärkta regionen i Sverige.
• Regionen måste på alla nivåer alltid följa upp att gällande miljöbeslut
följs, inte minst vid upphandling av varor och tjänster, samt i högre grad
engagera all personal i detta arbete.
• Arbetet med klimatberedningens förslag till medverkan i ett gemensamt
miljö- och klimatarbete inom de sex specifika insatsområdena bör
intensifieras.
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Samt att snarast möjligt:
•
•
•

Tillsätta en utredning om kilometerskatt och trängselavgifter.
Ta initiativ till en kommunöverskridande bestämmelse om stopp för
utbyggnad av externa köpcentrum.
Utveckla bilpoolsverksamheten för både tjänstemän och politiker

Inom en femårsperiod:
• Bygga ut järnvägen (se mer under kollektivtrafik)
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5. Kultur

Kultur är en del av livet, inte något vi pyntar helgen med. Men idag är tillgång
till kultur en klassfråga. Många människor kan på grund av sin ålder, ekonomi
eller funktionsnedsättning inte ta del av det kulturutbud som erbjuds i Skåne.
Kulturutbudet ska utvecklas så att det blir tillgängligt för alla. Plånbokens
storlek får inte vara avgörande. Genom mycket låga eller inga avgifter alls ska
alla kunna uppleva musik, konst, film och teater eller ta del av vårt kulturarv på
museerna.

5.1 Ökad tillgänglighet till kulturupplevelser
I samarbete med Skånetrafiken skall en kombinerad kollektivtrafik- och
kulturevenemangsbiljett introduceras. Kombibiljetten ska inte bara gälla för
inträde till Region Skånes egna kulturinstitutioner.
Möjlighet att ta sig ut i naturen är begränsad för många grupper boende i
tätorterna. Regionen ska därför stödja och initiera fler Naturbussar.
Även Kulturbussarna fungerar dåligt och systemet måste ses över. Det ska vara
lätt för exempelvis skolklasser att komma iväg på kulturupplevelser i regionen.
Kultur från hela världen är i dag en stor tillgång för hela Skåne. Därför bör
mångkulturella aktiviteter uppmärksammas speciellt med stöd och möjligheter
för att nå ut till en bred publik. De elektroniska distributionsmöjligheterna, t.ex.
via Internet, och ökad turnéverksamhet bör stödjas för att hela Skåne kan få
tillgång till ett så brett kulturutbud som möjligt.
Vänsterpartiet vill se en inventering av regionens konstskatt, för att lättare
kunna använda denna till utställningar eller kulturevenemang. Vi har stora
värden i konst som idag inte går att ta del av, eftersom de är magasinerade. En
inventering och en efterlysning av evenemang som vill använda sig av delar av
den vore en vinst för oss alla.

5.2 Satsningar på kulturen
Vänsterpartiet vill se satsningar främst på de kulturverksamheter som idag är
beroende av regionbidrag. Det kan röra sig om små frigrupper inom exempelvis
teater som idag har mycket svårt att överleva på grund av den allt hårdare
konkurrensen från mer kommersiellt gångbar kultur. Vi vill också främja kultur
för unga, främst genom att erbjuda billiga och ändamålsenliga lokaler.
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6. Personalen – regionens viktigaste resurs

Region Skåne ska erbjuda trygga, fasta, heltidsanställningar. En välmående och
välutbildad personal är målet. Vänsterpartiet anser att en förutsättning för att
göra ett bra arbete är att man har en trygg anställning. Region Skånes anställda
ska vara tillsvidareanställda med en heltidstjänst i botten, deltid ska finnas som
möjlighet.

6.1 Jämställdhet
Jämställdhetsarbetet i Region Skåne är fortsatt prioriterat område för
Vänsterpartiet, både att utjämna löneskillnader som grundar sig på kön och att
behandla män och kvinnor lika i vården. Femklövern har under de gångna sju
åren fullständigt struntat i att göra någon låglöne- eller jämställdhetssatsning.
Det visar sig också som konkreta siffror där Skåne är sämst bland regionerna.
Region Skåne är sämst på jämställda löner om man jämför med andra regioner
eller landsting. Vänsterpartiet ansåg att det krävdes 300 miljoner kr under
föregående mandatperiod för att lyfta framför allt kvinnors löner, eftersom
kvinnor ofta har lägst löner. För att komma tillrätta med orättvisorna krävs ett
ännu större belopp denna mandatperiod. Vänsterpartiet krävde i senaste
valrörelsen en lägsta lön för regionanställda på 21 000 kr/mån vid
mandatperiodens slut. Vi tar hänsyn till detta när vi lägger vårt budgetförslag
inom denna mandatperiod.
Den borgerliga majoritetens oförmåga att driva en progressiv personalpolitik
visar sig också i att man helst ser att de anställda i Region Skåne söker sig
någon annanstans. Antingen ska man starta eget eller också ska man söka arbete
i något vårdbolag. Vänsterpartiet anser att personalen är regionens största resurs
och en personalpolitik värd namnet innebär att de anställda ska kunna påverka
och utvecklas på sin arbetsplats, med en vettig lön och rimliga arbetstider. Detta
är ett långsiktigt arbete som även kostar pengar.
Personalen måste bli mer involverad och ha ett större inflytande i verksamheten.
Samråden med facken fungerar dåligt och har brutits vid ett antal tillfällen. När
man tecknar nya samrådsavtal bryr man sig som oftast inte från majoritetens
sida om att följa dem. Vänsterpartiet ser ett mönster där majoriteten hela tiden
glömmer bort personalperspektivet. Det är en felbedömning att styra och
kommendera arbetarkollektivet från toppen. Detta skapar naturligtvis ett
missnöje hos personalen. Vänsterpartiet vill se ett mycket tydligare och närmare
samarbete med fackföreningarna på alla nivåer.
Jämställdhet och mångfald skall genomsyra all Region Skånes verksamhet. De
lågavlönade kvinnodominerade vårdyrkena måste värderas högre. Arbeten med
motsvarande krav på utbildning och kvalifikationer som är mansdominerade ger
högre lön. Utbildning måste löna sig även inom kvinnodominerade yrken. Den
borgerliga regeringen har försämrat de deltidsanställdas möjlighet att få a-kassa.
Detta innebär en ännu större skyldighet för Region Skåne att erbjuda
heltidstjänster till alla anställda.
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6.2 Den goda arbetsplatsen
De anställda i Region Skåne bör spegla hur samhället ser ut i övrigt. Det är ett
slöseri med mänskliga resurser att inte ta tillvara den kunskap och kompetens
som finns hos människor med olika bakgrund och erfarenhet.
Region Skåne har utlovat att man ska bli den bäste arbetsgivaren i Skåne. Detta
innebär också en satsning på personalens hälsa, när det gäller arbetsmiljö,
friskvård och företagshälsovård.
För att personalen ska kunna utvecklas i arbetet och få inspiration av goda
exempel bör det ske en fortsatt satsning på Utvecklingscentrum.
Veolia transport är ett multinationellt företag som 2010 gick med 52,3 miljarder
kronor i vinst.
Under 2012 sade de upp cirka sjuttio tågvärdar på
Öresundstågen. Veolia lägger skulden på Skånetrafiken och deras beslut om att
skära ner antalet tågvärdar från en per tågsätt till en per tåg, oavsett hur många
sammankopplade sätt det har. Varslen visar hur komplext hela det borgerliga
systemet är. Politiker som vägrar höja skatten och hela tiden skär ner överlåter
ansvaret och uppsägningarna till ett företag. Företaget vill absolut inte skriva
ner sin vinst och säger därför upp personal för att hålla vinsten på samma
svindlande höga nivå. Detta är samhället som skapas när allt handlar om pengar
och vinster. Skattepengarna går till multinationella företag med miljardvinster
och de anställda blir uppsagda, samtidigt som politikerna har ryggen fri.
Demokratin är helt satt ur spel. För att få ett slut på detta sjuka sätt att bedriva
samhällsnyttig verksamhet krävs en annan politik. I fjol gick Arbetsmiljöverket
ut med ett förbud mot ensamma tågvärdar på Öresundstågen, eftersom man
ansåg att otryggheten hos de anställda var för stor om man tvingades arbeta
ensam. Även om Arbetsmiljöverket nu har hävt sitt förbud innebär det självklart
inte att alla tågvärdars trygghet helt plötsligt är säkrad. Vänsterpartiet vill att
alla anställda i regionens verksamheter ska vara trygga på och i sina arbeten.
Skånes universitetssjukhus har kämpat med kraftiga nedskärningar under flera
år och ekonomin har bara blivet sämre och sämre. Skåne växer med 15 000
människor varje år, vilket tyder på att patientantalet kommer att fortsätta att öka,
och då krävs det mer personal och ökat behandlingskapacitet på sjukhusen.
Trots detta ligger anställningsstoppet på Skånes Universitetssjukhus, SUS kvar.
Samtliga av de fackliga organisationerna var mot beslutet och beskrev det som
kortsiktigt och ogenomtänkt. Vänsterpartiet ställer sig på de anställdas sida och
vill omedelbart ta bort anställningsstoppet.
Behov av en arbetstidsförkortning finns. Vänsterpartiet anser att Region Skåne
ska ta konkreta initiativ för att påbörja ett sådant arbete under 2014.
Vänsterpartiet föreslår även att karensdagen för regionens anställda i framtiden
ska betalas av arbetsgivaren. Ingen ska behöva gå till jobbet sjuk på grund av att
man inte har råd att sjukskriva sig. Personalen är regionens viktigaste resurs och
så fort det finns möjlighet till att förbättra deras ställning ska detta göras.
Regionstyrelsen har beslutat att en ökad rekrytering av personer med psykisk
funktionsnedsättning i Region skåne ska genomföras. Vänsterpartiet vill
permanentera detta projekt som annars kan komma att avslutas när
bidragspengarna från Europeiska socialfonden tar slut i juni 2014, dessutom
gäller projektet enbart för personer med psykiska funktionshinder, vilket stänger
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ute grupper med andra typer av funktionshinder. Vänsterpartiet vill att man
utöver detta under den pågående mandatperioden tillsvidareanställer etthundra
personer med funktionsnedsättning i Region Skåne. För detta ska mer pengar
tillföras till handikappsorganisationerna samt en rekryterare anställas.
Rekryterarens uppgift blir att skaffa sig kunskap om vilka arbetsuppgifter inom
regionen som kan tillsättas med personer som har funktionsnedsättning samt
söka kontakt med arbetslösa personer som har funktionsnedsättningar via
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, handikapporganisationer och så vidare.

6.3 Upphandlingar
Den trygga tillsvidareanställningen som Region Skåne ska erbjuda för att man
som anställd ska kunna göra ett bra arbete slutar att existera i samma ögonblick
som den borgerliga majoriteten bestämmer sig för att privatisera en verksamhet.
Då varar anställningstryggheten de år som upphandlingen omfattar, och vid
nästa upphandling får bara de personer anställning som den nya ”vinnaren” av
upphandlingen vill ha. Man kan sorteras bort på grund av sjukdom, ålder eller
facklig aktivitet. Den svenska anställningstryggheten är hotad i sina grundvalar.
De riktlinjer och policys som gäller för Region Skånes personal har visat sig
sakna giltighet när en upphandling görs.
Vänsterpartiet tycker att en personalpolitik som utmärkts av nedskärningar till
priset av sämre arbetsmiljö och arbetstider inte kan känneteckna någon som vill
kalla sig Skånes bästa arbetsgivare. Region Skåne måste skapa ett mer
heltäckande regelverk för hur en upphandling ska utföras och vilka krav som
ska ställas. Man borde också se över underentreprenörernas villkor.
Det fusk i privata vårdbolag som har framkommit under det senaste året visar
att regionen måste genomföra en omfattande fakturagranskning av privata
vårdgivare. Skattepengar ska gå till verksamhet, inte till vinster skapade av
fiffel och utebliven verksamhet.
De pengar Region Skåne får av SKL i avkastning från pensionsfonderna ska ses
som oanvänt löneutrymme och gå till att höja lönerna för de lägst avlönade
regionanställda. De ska inte gå till att fylla alla de tomma hål som den
borgerliga majoriteten har skapat och nu gladeligen skyfflar igen när man får
pengar från oväntat håll. Ekonomiska underskott ska betalas av alla medborgare
tillsammans och inte tas från de anställdas lönepott.

6.4 Satsningar på personalen
Inom personalpolitik vill Vänsterpartiet:
• Ha fasta heltidstjänster i Region Skåne.
• Göra en låglönesatsning som höjer lägstalönerna.
• Utreda möjligheterna att anställa personer med funktionsnedsättning
och människor med kunskap i andra språk i en betydligt större utsträckning än idag.
Samt snarast möjligt:
• Genomföra ett försök med sextimmars arbetsdag för vissa grupper inom
vården.
• Låta regionen som arbetsgivare vid sjukdom betala karensdagen för de
anställda.
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Inom en femårsperiod:
• Så långt det är möjligt reducera användandet av bemanningsföretag och
konsulter.
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7. Ekonomi

Arbetslösheten är fortsatt hög i Sverige. De som arbetar i den offentliga
verksamheten utför ett nödvändigt och viktigt arbete och det behövs fler, inte
färre anställda. Under hela förra mandatperioden har den nuvarande majoriteten
i regionen lagt för lite pengar till verksamheterna inom vård och hälsa så att de
inte har kunnat uppfylla sina uppdrag, och blivit tvungna att pressa personalen
allt hårdare.

7.1 Politiskt ansvarstagande
Politiken måste ta ansvar. Vänsterpartiet gör det genom att tillföra tillräckligt
med pengar till sjukvården för att verksamheterna ska kunna fullfölja de
åtaganden som politiken har sagt ska göras. Vi vill att vården ska tillföras
tillräckligt med resurser för att kunna bedriva en hälso- och sjukvård utan köer.
Tillgängligheten ska öka. Alla människor ska oberoende av kön eller klass ha
rätt att få de läkemedel som har bäst effekt. Barn ska inte behöva betala för
sjukvård. Personalpolitik måste få kosta.
Det ska bli billigare att åka kollektivt i regionen.
För att få råd att bedriva den politik vi vill i Region Skåne ser Vänsterpartiet
ingen annan möjlighet än att förstärka inkomsterna med en skattehöjning.
Erfarenhet och undersökning från Sveriges Kommuner och Landsting har också
visat att regionens invånare är bredda att betala mer i skatt, förutsatt att
pengarna går till kärnverksamheten och kommer alla till del genom en väl
fungerande offentlig sektor. Vänsterpartiet anser att det behövs en höjning av
skatten med 85 öre i Region Skåne för att täcka de nödvändiga utgifterna inom
framför allt hälso- och sjukvården.

7.2 Trovärdig budget
Om verksamheterna ska följa den budget man får sig tilldelad måste trovärdiga
förutsättningar ges. Vänsterpartiet anser att majoritetens förslag är
underfinansierat och därmed saknar trovärdighet.
Sjukhusen, i synnerhet Skånes Universitetssjukhus, har under en längre tid
dragits med ett permanent underskott på grund av underfinansiering från den
politiska majoritetens sida. Bemanningssituationen på akuten vid SUS/Malmö
är fortfarande ohållbar.
Vänsterpartiet har flera gånger påpekat att det inte går att genomföra en stor
sammanslagning av två universitetssjukhus samtidigt som de påtvingas ett stort
och tufft sparbeting. En lyckad fusion kräver kanske snarare tilldelning av
ytterligare resurser i början av processen.

7.3 Vänsterpartiets budgetmotion i riksdagen
Vänsterpartiets budgetmotion i riksdagen har ett batteri av satsningar på den
offentliga sektorn som helt saknas i regeringens budget. När detta inte blir gjort
från statlig nivå innebär det att resurserna måste tas från regionens egen budget,
vilket ytterligare kräver mer resurser som inte går att finansiera på något annat
sätt än genom ett utökat skatteunderlag.
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Förslag till beslut

att (1)

fastställa en skattesats om 11,24 kronor för år 2014

att (2)

fastställa regionbidrag till Region Skånes nämnder för
verksamhetsåret 2014, enligt bilaga 1

att (3)

1 640,5 miljoner kr tillförs Hälso- och sjukvårdsnämnden i
enlighet med Vänsterpartiets förslag

att (4)

inget avkastningskrav åläggs Primärvården Skåne

att (5)

tillsvidareanställning och heltidstjänst är en rättighet med deltid
som möjlighet i Region Skåne

att (6)

60 miljoner kr tillförs Skånetrafiken för att bland annat utöka
antalet tågvärdar, samt undvika en höjning av
kollektivtrafiktaxan

att (7)

ta initiativ till att så snabbt som möjligt återupprätta kvalitén i
bemötandet och behandlingen av patienterna inom de områden
där SUS’s fusionsprocess inte har lyckats

att (8)

anlita forskare med djup insikt i processerna kring
sammanslagning av stora sjukhus som kunskapsstöd och
rådgivare i det fortsatta förändringsarbetet på SUS

att (9)

i övrigt godkänna Vänsterpartiets förslag till budget för år 2014
för Region Skåne
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Regionbidrag (Mkr)

Borgerig

Borgerlig

Vänsterpartiets

budget

budget

budget

Nov.

Sept.

september

2013

2014

2014

277,0

276,0

276,0

Kollektivtrafiknämnden

2069,9

2239,9

2299,9

Regional tillväxtnämnd

109,3

123,9

123,9

2456,2

2639,8

2699,8

618,7

635,4

635,4

Hälso- och sjukvårdsnämnden

25488,9

26951,5

28592,0

Summa vård och hälsa

26107,6

27586,9

29227,4

Regionstyrelsen

1395,6

1591,6

1591,6

Patientnämnden

13,8

14,2

14,2

Revision

16,8

17,3

17,3

1426,2

1623,1

1623,1

Kulturnämnden

Summa regional utveckling
Hjälpmedelsnämnden

Summa övriga förvaltningar
Avprivatiseringsanslag
Totalt
Avkastningskrav
Fastighetsnämnden
Folktandvården
Primärvården
Labmedicin

75,0
29990,0

31849,8

33625,3

-10,0

-10,0

-10,0

-35

0,0

0,0

-34,7

-34,7

0,0

30 öre

85 öre

697,0

1974,8

625,0

92,6

0

Skatteförstärkning
Resultat

300,0
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