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Vänsterpartiets mål är att sjukvården ska ges till alla efter behov, snarare än
efterfrågan. Vänsterpartiets mål är att regionens kollektivtrafik ska fungera oavsett
var man bor i Skåne. Alla som bor i Skåne ska ha tillgång till kultur och miljöarbetet
ska vara i framkant. Den värld vi lämnar efter oss ska vara mer hållbar än den vi
själva föddes in i.
I detta budgetförslag lyfter vi fram de prioriterade områden som vi menar att regionen
behöver fokusera på. Det handlar om en jämlik och jämställd sjukvård, en tillgänglig
demokratisk sjukvård utan vinstintresse, en satsning på kvinnohälsa, samt en satsning
på personalen.
1. En tillgänglig demokratisk sjukvård utan vinstintresse

Vänsterpartiet slår vakt om en sammanhållen offentlig hälso- och sjukvård, som är garanten
för att alla människor oavsett klass, kön och bakgrund ska få det. Rätten till hälsa och
sjukvård är grundläggande. Det är när samhället gemensamt tar ansvar för vården som
behoven sätts i centrum.
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 och bättre för patienterna 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 utan marknadsinslag kan
sjukvården dessutom fokusera arbetet på att garantera att de som har störst behov av vård
också får den. Den efterfrågestyrda vården och utveckling med New Public management har
inneburit att professionens kunskap åsidosätts och styrningen fokuserar på enkla uppnåbara
mål och enskilda människors efterfrågan snarare än människors faktiska behov.
1.2 Vårdvalen

Vårdvalen och privatiseringarna som har präglat de senaste åtta årens politik har lett till en
ojämlik tillgång till sjukvård i Skåne. Etableringen av vårdcentraler är högre i områden där
redan resursstarka människor bor. Konsekvenserna är stora för alla andra.
Patienter söker sig olika ofta och till olika ställen när de behöver vård. Riksrevisionen
konstaterar att antalet besök till vårdcentraler i Skåne har ökat mest bland personer som har
en inkomst över medianen eller är födda i ett höginkomstland. De konstaterar också att det är
sjukare personer som söker till de offentliga vårdcentralerna än till de privata. De offentliga
vårdcentralerna får alltså en tyngre patientgrupp att ta hand om. Vårdvalet inom
primärvården skadar allvarligt jämlikheten i vården eftersom efterfrågan styr, snarare än
behoven.
De specialiserade vårdvalen har lett till sönderslagna vårdkedjor och ökade köer till
sjukhusens mottagningar. Marknadsanpassningen av vården leder alltså både till att
skattepengar går till vinst och att sjukvården dräneras på både resurser och kompetens, med
följden att svårt sjuka trängs undan av andra med lindrigare åkommor. Sjukvården har blivit
mindre effektiv. Primärvårdens roll i vårdkedjan slås undan. Vänsterpartiet anser att vi
behöver återta de specialiserade vårdvalen i offentlig regi. För sjukvårdens, patienternas,
ekonomin och demokratins skull.
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1.3 Mödravården

Den borgerliga majoriteten har infört fri etablering av mödrahälsovården och skapat
fristående enheter enligt vårdvalsprincipen. Tidigare har det funnits alltför få barnmorskor.
Istället för bättre villkor till de enheter som fanns så bröts hela systemet ner. Det tidigare
etablerade samarbetet med specialistmödrahälsovården försvann och verksamheter samt
kunskapsutbyte fragmentiserades. Vi vill ge mödrahälsovården ordentliga resurser och ta
tillbaka den i egen regi.
1.4 Ambulanssjukvården

Trots de senaste årens alla bekymmer med upphandlingarna av den skånska
ambulansverksamheten beslutade den borgerliga majoriteten om en ny upphandling 2012.
Vänsterpartiet anser att ambulansverksamheten ska drivas i egen regi.
Ambulansverksamheten är alldeles för viktig för att låta drivas av vinstdrivande företag.
Personalen vittnar om långa arbetspass utan raster, bilarna räcker inte till, eller så står de
stilla. Det saknas överblick och dirigeringarna brister vilket leder till många onödiga
tomkörningar.
I ett av de skånska ambulansdistrikten drivs ambulansen i offentlig regi. Där vittnat
personalen om en bättre arbetsmiljö och verksamheten i sin helhet fungerar tillfredsställande.
Det är dags att lägga ner de ideologiska pamfletterna och agera förnuftigt.
Ambulansverksamheten ska åter i regional regi.
1.5 Städning – en fråga om patientsäkerhet och god arbetsmiljö

Trenden under de senaste åren har varit att upphandla och stycka upp regionens
verksamheter med hjälp av upphandling, vilket medför många problem. Organisationen blir
svårgreppbar och upphandlingar till lägsta pris tummar både på kvalitet i tjänsten och i
arbetsmiljön och de fackliga rättigheterna för personalen. Region Skåne har drabbats av
flertalat incidenter till följd av bristfällig städning. Kriser som drabbat enskilda patienter
oerhört. Vänsterpartiet vill, att städningen ska återtas i regional regi, för att garantera kvalitet
i arbetet, rimliga arbetsvillkor och för en god arbetsmiljö för lokalvårdarna.
2. En jämlik region

Det finns stora klasskillnader i Skåne. Lågutbildade människor dör flera år i förtid till följd
av orsaker som grundas i orättfärdiga ekonomiska skillnader människor emellan. Arbetets
belastning är också klassrelaterat. Tunga arbeten leder till förslitningsskador. Utvecklingen
späs på av att sjukvården politiskt har gått i en riktning mot mer privata alternativ på
bekostnad av likvärdigheten och alla människors tillgänglighet. Region Skåne måste stärka
sina sjukdomsförebyggande insatser och sitt hälsofrämjande förhållningssätt. Det är i det
förebyggande och uppsökande arbetet som regionen kan öka jämlikheten. Inte genom att
införa valfrihetssystem som förutsätter att alla har möjlighet till rationella val i alla livets
skeden.
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. Föräldrars sociala bakgrund påverkar i hög grad
barnens framtidsutsikter. Därför är ett starkt folkhälsoarbete viktigt för att utjämna
livsvillkoren i samhället för alla barn. En behovsstyrd vård och ett brett folkhälsoarbete
gynnar jämlikheten och ökar förutsättningarna för att äldres behov tillgodoses. Det är inte
dem med vassast armbågar som ska ha tillträde först utan de med störst behov.
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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.
Insikten om att väletablerade människor använder mer sjukvård än människor i större behov
av den måste styra politikens agerande i Region Skåne. Resurser måste styras så att
vårdcentralerna med tyngst uppdrag ges mer resurser. Det är genom en proaktiv primärvård
som folkhälsan på sikt kan stärkas och människors behov av vård tillgodoses. Det är också
anledningen till att primärvården i Vänsterpartiets budgetförslag befrias från det resultatkrav
som har legat på verksamheten tidigare. Arbetet med en proaktiv primärvård handlar också
om att fler vårdcentraler startas i områden där tillgängligheten idag är för låg, som till
exempel Norrestad i Landskrona.
Den fria etableringen av vårdcentraler har slagit sönder möjligheten att planera för en stärkt
folkhälsa. Det är därför viktigt att återigen satsa på ett områdesansvar, som ska gälla även
privata vårdcentraler.
Samarbetet inom primärvården måste stärkas så att vårdcentraler i glesbygd kan utnyttja de
resurser som finns. Det är så vi kan tillgodose alla skåningars behov av läkare, även i tider
när bristen på allmänläkare är påtaglig.
Alla människor har rätt till vård när de är i behov av det. I många av de skånska städerna
finns EU-migranter med och utan papper. Dessa människors vårdbehov ska tillgodoses på
samma sätt som alla papperslösa har rätt till det i regionen.
2.1 Avgifterna

Avgifterna i vården har stor betydelse för tillgängligheten. Avgifterna har höjts mycket under
de senaste åren: i primärvården och inom den specialiserade sjukvården. Vänsterpartiet vill
på sikt avskaffa avgifterna. Solidariteten människor emellan måste vara ledstjärnan i
utformandet av skåningarnas vård. I denna budget lägger vi skarpa förslag på de avgifter som
vi vill avskaffa redan 2015.
Under 2015 vill vi ta bort straffavgifterna i den skånska vården. De avgiftsbefriade besöken
inom psykatrin är ett viktigt exempel på varför. Att straffa denna känsliga patientgrupp med
straffavgifter är ett uttryck för en hård och kall människosyn som får brutala konsekvenser
då straffavgifter exempelvis inte betalas av socialtjänsten och inte räknas med i
högkostnadsskyddet.
Vänsterpartiet vill också sänka avgiften på akutbesök till 250 kr. Det får inte vara en fråga
om ekonomi, om man besöker akuten eller inte.Vänsterpartiet vill avgiftsbefria
gynekologiska cellprovs- och mammografiundersökningar. Denna satsning på tidig upptäckt
av cancer måste få fullt genomslag och ska därför avgiftsbefrias över hela linjen. De
landsting som har genomfört detta ser en stor förbättring i hur många kvinnor som söker sig
till undersökningarna. Det är inte rationellt att avgiftsbelägga folkhälsosatsningar.
2.2 Psykiatrin

Närsjukvårdens roll är viktig och psykiatrin ska vara en integrerad del av närsjukvården. Det
måste finnas specialistvård för både unga och vuxna med ätstörningar, tvångssyndrom och
ångestproblem. Vården ska tidigt upptäcka dessa patienter. Kvinnors psykiska ohälsa är ett
viktigt område och ångestproblematik, tvång och utmattning har vuxit till en av de stora
anledningarna till sjukskrivningar för kvinnor idag. Om man har drabbats ska det finnas
hjälp att få.
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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.
3. En jämställd region

Det finns stora problem med att vården i Skåne inte är jämställd. Kvinnor och män behandlas
olika utifrån könsstereotypa föreställningar. Det kan yttra sig i att kvinnor uppmanas till
egenvård av sitt sjuka barn när hon ringer 1177, medan männen får läkartid. Det kan yttra sig
i att kvinnors sjukdomar nedprioriteras och får mindre resurser. Det kan yttra sig i att
läkemedel oftast bara testas på män, innan de når marknaden.
Kvinnor lever generellt längre än män. Samtidigt står kvinnor för merparten av
sjukskrivningarna. Anledningarna är många bl.a. är kvinnors arbetsplatser stressigare.
Offentlig sektor har under de senaste decennierna präglats av nedskärningar och
effektiviseringar, vilket har lett till att 100 000 kvinnor bara under de senaste åtta åren har
slutat eller gått ner i arbetstid för att vårda en anhörig. Detta är strukturella problem som
kräver strukturella lösningar. Det handlar om att omfördela makt och resurser. Vänsterpartiet
vill ta krafttag för att öka jämställdheten.
3.1 Kvinnohälsa

Könsorättvisorna i sjukvården är ett sådant område där det är tydligt att kvinnors behov, både
som arbetstagare men även som patienter, inte tillgodoses i lika hög grad som mäns. De
gångna årens nedskärningar och besparingar i kvinnohälsan är exempel på detta.
Endometriosteamet och förlossningsvården är verksamheter som har fått ta hårda
ekonomiska smällar. Enkelt uttryckt är det kvinnor, både som anställda och som patienter,
som burit Region Skånes orimligt låga skattesats. Inte bara ekonomiskt utan även med hälsan
som insats.
3.2 Jämställd vård

Vi vill ha en sjukvård där kvinnors vårdbehov uppmärksammas och tillgodoses i samma
utsträckning som mäns. En sjukvård som tar kvinnors sjukdomar på allvar. Ingen kvinna ska
behöva bli hemskickad med risk för att föda hemma. Ingen kvinna ska behöva leva med
obehandlade förlossningsskador. Ingen kvinnas (kroniska) smärtor ska ignoreras med
hänvisning till smärtstillande.
Det är ingen naturlag att kvinnor ska se det som naturligt att ha kraftiga smärtor. I synnerhet
inte då de flesta lätt kan undvikas med adekvat vård i tid. Vänsterpartiet vill se en satsning på
kvinnovård. Mer specifikt en satsning på förlossningsklinikerna för att garantera att alla som
vill kan föda i en miljö omgivna av kompetent personal som tar deras behov på allvar. Målet
för region Skåne ska vara att alla barnmorskor arbetar med en aktiv förlossning i taget.
Satsningen innebär också ett lyft för eftervården där nyblivna föräldrar ska känna en trygghet
att man har tid för just dem. Vi återinför endometriosteamet vars arbete har varit positivt
uppmärksammat och som varit en viktig del av kvinnoklinikens arbete.
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3.3 Fler vårdplatser

Antalet vårdplatser har minskat de senaste åren. Region Skåne är den region som skurit ner
flest vårdplatser snabbast de senaste åren. Detta är ett stort problem generellt och ett problem
för jämställdheten specifikt. Platser inom kvinnosjukvården har försvunnit. Personalens
arbetsmiljö försämras i takt med att arbetet blir stressigare och vårdbehoven hänskjuts till
hemmen eller den kommunala hemtjänsten när vårdplatserna på sjukhusen försvinner. När
fler förväntas vårdas hemma är det kvinnor som tar det organisatoriska och praktiska
ansvaret för att så ska ske. Vänsterpartiet vill utöka antalet vårdplatser. Både för att de
behövs för patienterna och patientsäkerheten men också för att det är en feministisk fråga, en
fråga om att kvinnor får bära på det som borde vara samhällets ansvar om sjukvården inte
räcker till.
3.4 Forskning

Vänsterpartiet vill se en utveckling där det satsas ordentligt på medicinsk forskning inom
kvinnohälsa. Större delen av forskningen är gjord på män och endast 20 - 30 procent av
medicinerna som exempelvis hjärtpatienter ordineras är utprovade även på kvinnor.
Forskning på kvinnor anses vara svårare att genomföra pga. reproduktionscykeln och
hormoner trots att det har bevisats att om tester görs konsekvent under samma cykelsfär
säkerställs avvikelsegraden. Forskare har också kommit fram till att överlevnadsgraden
efter hjärt- och lungräddning är sämre för kvinnor än för män. Anledningen tycks vara
sociala faktorer. Exempelvis utförs inte hjärt- och lungräddning på kvinnor i samma grad
som på män trots att symptomen är desamma. Även inom narkotikaprevention visar det
sig att kvinnor inte är tillräckligt representerade i vetenskapliga studier. Inom flera olika
områden ges inte kvinnor samma rätt till en god hälsa som män. Inom kvinnodominerade
sjukdomar är inte forskningsanslagen lika höga som inom mansdominerade sjukdomar.
Färre kvinnor än män får beviljade anslag och anslagen är lägre bland kvinnliga sökanden.
Hälften av befolkningens hälsa underprioriteras.
4. En stor arbetsgivare med ett stort ansvar

Region är Skånes största arbetsgivare med ca 31 400 anställda. Som arbetsgivare har vi
ansvar för var och en av dem och det är ett ansvar som Vänsterpartiet vill ta på största allvar.
En lön att leva på är en garant för livskvalitet och grunden till ekonomisk trygghet för våra
medarbetare och deras familjer. Vänsterpartiet vill att Region Skåne ska vara ett föredöme
som arbetsgivare genom att erbjuda bra grundlöner och en stabil löneutveckling.
Att regionen kan erbjuda en utvecklande och god arbetsmiljö och jämställda löner är en
förutsättning för att kunna attrahera personal. Personalen i regionen förtjänar en trygg
ekonomi, en bra arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv.
Personalpolitiken är en av de största utmaningarna i regionen. Efter år av effektiviseringar,
sparbeting och nedskärningar är personalen trött. Detta har lett till att färre personer söker sig
till sjukhusen, att personal lämnar, sjukskrivningarna ökar och att det är svårt att rekrytera.
Denna utveckling vill vi vända med en offensiv personalpolitik. Därför vill Vänsterpartiet
satsa både på en låglönesatsning och på en satsning på en god arbetsmiljö.
4.1 Låglönesatsning

Vi vill avsätta 150 miljoner kronor i ett första steg för att inom en fyraårsperiod höja
lägstalönerna i regionen till 25 000 kr i månaden. En stor del av våra medarbetare ligger i
dagsläget långt under det beloppet. Det är orimligt. Den lön regionen erbjuder ska gå att leva
ett ekonomiskt självständigt liv på och satsningen syftar på sikt till att uppvärdera de
kvinnodominerade yrkesgrupperna.
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4.2 Den goda arbetsplatsen

Region Skåne har som mål att vara den bästa arbetsgivaren i Skåne. Vägen dit här lång.
Rapporter om missförhållanden i vården är många. Patienter har avlidit på grund av vårdoch platsbrist, medan återkommande nedskärningar med anställningsstopp, överbeläggning
och nya flyttkaruseller har kört slut på sjukvårdens personal. Hög arbetsbelastning med
stress, fler tunga lyft och systematisk övertid förstör arbetsmiljön, och antalet
sjukskrivningar, fysisk och psykisk stress och arbetsskador bland de anställda har ökat.
Regionen som arbetsgivare har struntat i att flera riskbedömningar från fackens
skyddsombud signalerat att en hård arbetsbelastning tär på folk och krävt åtgärder.
Sjukskrivningarna fortsätter att öka.
Enbart på Skånes Universitetssjukhus har hundratals undersköterskor sagts upp eller inte fått
sina avtal förlängda. Det är centralt att regionen nu byter fokus och möjliggör för
nyanställningar så att personalen får de faktiska förutsättningarna för att göra ett gott arbete,
utan att deras hälsa slits itu. Detta fokusskifte innebär bättre arbetsschema för personalen
med tid för återhämtning, mer personal och att det politiskt ges förutsättningar för ett
systematiskt arbetsmiljöarbete i hela sjukvården. Vänsterpartiet vill på försök under
mandatperioden förkorta arbetstiden till 30h i veckan vid något av regionens sjukhus.
En god arbetsmiljö förutsätter också tryggheten att veta att lönen räcker hela månaden. Att
den enskilde inte behöver jaga extrapass för att dryga ut lönen. Därför är den låglönesatsning
som vi föreslår också en satsning på en god arbetsmiljö för regionens anställda.
Facklig samverkan ska vara en självklar del av allt utvecklingsarbete. Idag finns stora
skillnader mellan vad som borde göras och vad som faktiskt genomförs gällande samverkan
mellan Region Skåne som arbetsgivare och de fackliga organisationerna. Det är viktigt att
alla anställda är informerade om och kan använda sin lagstadgade meddelarfrihet om man
upplever att saker inte fungerar i verksamheten. Så är det tyvärr inte idag. Kulturen i region
Skåne ska vara att det är bra att tala om de brister som finns, för patientsäkerheten och för
personalens arbetsmiljö.
Upphandlingen i regionen måste skärpas på denna punkt och betona sociala krav vid
upphandling högre. Kollektivavtalsliknande former är ett krav för att upphandla seriösa
aktörer.
Alla anställda ska ha rätt till arbete på heltid eller önskad tjänstgöringsgrad, vilket ska
framgå redan i utannonseringen av lediga tjänster. Region Skåne ska aldrig utlysa
deltidstjänster. Fortsatt minskad sjukfrånvaro är en viktig del för att nå ett hållbart arbetsliv,
men det är viktigt att det är ohälsan som minskar och inte sjukfrånvaron i sig. När man är
sjuk ska man givetvis ha både rätt och råd att vara hemma och tillfriskna i lugn och ro.
I Region Skåne ska alla oavsett funktionsförmåga ha möjlighet att få och behålla en
anställning. Alla ska ha samma möjlighet att ta del av information om lediga tjänster, kunna
söka och tilldelas tjänster.
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4.3 Handlingsplan för att nå målet om en organisation fri från
bemanningsföretag

Målet för Region Skåne ska vara att inte hyra in och använda bemanningsföretag.
Bemanningsföretagen spränger isär arbetsplatsen och gör det omöjligt för de anställda att
känna sammanhållning. Inhyrd personal är dyrare vilket gör det svårt att planera
verksamheten ekonomiskt. Målet ska vara att personalpooler byggs upp inom
verksamheterna.
Vänsterpartiet vill att det görs en översyn av hur omfattande användningen av delade turer,
tim- och andra visstidsanställningar, bemanning och annan inhyrd personal är. Därefter
behöver en handlingsplan tas fram för att radikalt minska antalet otrygga anställningar.
Personalrekryteringen inom vården är mycket ansträngd. Arbetsmiljön är en bidragande
orsak till att sjuksköterskor söker sig bort från regionen. Det är därför viktigt att arbetsmiljön
förbättras radikalt, för att på sikt kunna fasa ut bemanningsföretagen.
Avtalsuppföljningen är central för regionen. Det ska inte vara möjligt att upprepade gånger
bryta mot upphandlingsavtalet utan vitesföreläggande eller att regionen överväger att bryta
ingångna avtal. Det är också av största vikt att de upphandlingar som väl görs innehåller
skarpa kriterier om kollektivavtalsliknande anställningsformer, samt att personalen
garanteras möjligheten att arbeta vidare även om ett annat företag vinner upphandlingen.
5. 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 på båda sjukhusen. Kliniker har
splittrats, nyckelpersonal har sagt upp sig och verksamheten har snabbt försämrats inom flera
områden. Det är nödvändigt att se konsekvenserna av misslyckandet och ta initiativ till att
återupprätta kvaliteten i den skånska sjukvården.
Vänsterpartiet vill satsa på två kompletta akutsjukhus med självständig ledning och
budgetansvar, men med en övergripande styrning av fördelningen av den högspecialiserade
sjukvården. Antalet vårdplatser ska byggas ut i enlighet med organisationsförändringen.
Dialogen med professionerna och de fackliga organisationerna behöver förbättras för att
skapa väl förankrade beslut som är nödvändiga för framtiden. Denna dialog ska vara själva
grundbulten i utvecklandet av universitetssjukhusen i Malmö och Lund.
6. En kollektivtrafik att lita på

Inom kollektivtrafiken är situationen mycket bekymmersam. Upphandlingarna leder till att
personalens anställningsvillkor inte sträcker sig längre än upphandlingen varar. Prispressen
som upphandlingsförfarande inom LOU medför gynnar dåliga arbetsgivare. Sedan Veolia
tog över avtalet om Öresundstågtrafiken har det varit stora problem med bemanningen och
arbetsmiljön på tågen. Veolia försöker spara in på personalen och underbemanna tågen; i
vissa fall finns bara lokföraren ombord. Detta leder till orimliga säkerhetsrisker för
passagerarna. Eftersom Region Skåne äger alla tågen och står för driften är det egentligen
bara bemanningen av tågen som upphandlas. Det är därför Vänsterpartiets uppfattning att
steget är relativt litet när det gäller drift i egen regi.
De senaste åren har en del busslinjer omotiverat lagts ner i olika delar av Skåne. Andra linjer
hotas av nerläggningar inom närmaste framtiden, såsom 531 Hässleholm-Perstorp, 133
Burlöv och 2 Kristianstad. Vänsterpartiet verkar för en bra och tillgänglig kollektivtrafik i
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hela Skåne. Därför vill vi att dessa busslinjer återuppstår antingen som linjetrafik eller
anropsstyrd trafik. Linjerna är angivna i bilaga 2.
7. Kultur

Tillgången till kultur är viktigt. Institutionerna likväl som alla andra kulturuttryck ska stödjas
för att gagna en livaktig icke-kommersialiserad offentlighet. Alla har rätt till kultur och
därför ska de skånska kulturinstitutionerna arbeta uppsökande. Kulturens funktion i
samhällslivet måste stärkas och ses som en lika naturlig del som vård och kollektivtrafik.
Region Skåne behöver bli bättre på att synliggöra de krafter som finns i form av
organisationer och föreningsliv. Institutioner som bedriver kulturarbete ska användas för att
skapa och sprida kultur, skapa samarbeten med inte lika självklara aktörer och arbeta
målmedvetet med barn och ungas deltagande i samhällslivet genom breda kultursatsningar.
Inte bara det ekonomiska och mentala avståndet till institutionskulturen behöver
överbryggas, även det geografiska avståndet är ett problem. Allt för länge har regionens
städer haft patent på att bedriva kulturverksamhet, det är dags att se kultur som en rättighet
som ska komma alla regionens invånare till del.

Vänsterpartiet yrkar

Att: fastställa en skattesats om 11,29 kronor för år 2015.
Att: fastställa regionbidrag till Region Skånes nämnder för verksamhetsåret 2015, enligt
bilaga 1.
Att: inget avkastningskrav åläggs Primärvården Skåne.
Att: en handlingsplan utarbetas för att återta de specialiserade vårdvalen i Region Skånes
regi.
Att: en avprivatiseringsfond inrättas som ska användas för att ställa om verksamheter i
offentlig regi.
Att: det utreds om avtalsbrott föreligger i upphandlingen av Falck Ambulans.
Att: en handlingsplan utarbetas för att återta alla ambulansverksamhet i offentlig regi.
Att: en handlingsplan utarbetas för att i takt med att upphandlingar löper ut, återta all
städning i regionens regi inom hela den skånska sjukvården.
Att: tillsätta en utredning som belyser Hälsovalets konsekvenser på hälso- och
sjukvårdslagens skrivningar om att behoven ska styra.
Att: sänka avgiften på akutbesök till 250 kr.
Att: sänka avgiften på läkarbesök i primärvården till 100 kr.
Att: avgiftsbefria de obligatoriska cellprovsundersökningarna och
mammografiundersökningarna för alla skånska kvinnor.
Att: avgiftsbefria sjuksköterskebesök i primärvården.
Att: Region Skåne arbetar med jämställdhetsintegrering i hela organisationen, från den
politiska nivån och utåt.
Att: könsuppdelad statistik ska föras i alla regionens delar.
Att: jämställdhetsanalyser genomförs i alla verksamheter och att åtgärdsplaner upprättas.
Att: All personal utbildas i genuskunskap och jämställdhet.
Att: Målet i den skånska förlossningsvården ska vara att ha en barnmorska per aktiv
förlossning.
Att: Utöka antalet platser på förlossningsavdelningarna i Skåne samt kvalitetssäkra
eftervården.
Att: Region Skåne återinför endometriosteamet.
Att: Antalet vårdplatser utökas för att matcha de reella behoven.
Att: Medicinsk forskning kring kvinnohälsa prioriteras och premieras.
Att: Heltidstjänst är norm i regionen, att deltid ses som ett önskemål från arbetstagaren.
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Att: Det tas fram en handlingsplan där målet är att minimera användningen av
bemanningsföretag och istället starta egna personalpooler där heltidsanställningar är
utgångspunkten.
Att: Alltid kräva kollektivavtalsenliga avtal vid upphandling.
Att: Införa 30 timmars arbetsvecka på försök vid någon av regionens sjukhus.
Att: 150 miljoner kronor avsätts i en låglönesatsning med målet att ingen ska tjäna under
25 000 kronor inom en fyraårsperiod.
Att: Målet med omorganiseringen av Skånes Universitetssjukhus är att Malmö och Lund ska
ha två egna självständiga akutsjukhus, med en övergripande styrning och fördelning av den
högspecialiserade vården.
Att: Vite utkrävs om Veolia inte lever upp till minimibemanningen av Öresundstågen.
Att: Skånetrafiken får i uppdrag att utreda drift i egen regi av hela Öresundstrafiken, även
den del som omfattar de fem andra länen som trafikeras av Öresundstågen
Att: De nerlagda busslinjerna återstartas enligt bilaga 2.
Att: Nedläggningshotade linjer utreds ytterligare i anslutning till den ändrade bussplanen när
tidigare busslinjer återuppstår.
Att: Region Skåne utvecklar kulturella samarbeten med organisationer och föreningar som
bedriver verksamhet med utgångspunkt i jämställdhet och mångfald.
Att: Kulturinstitutionerna ska arbeta uppsökande gentemot målgrupper som idag inte
konsumerar kultur.
Att: I synnerhet stödja initiativ inom kulturområdet utanför storstadsområdena.
Att: Satsa på initiativ som riktar sig till barn och unga inom kultursektorn.
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Bilaga 1.

Regionbidrag (Mkr)

Femklöverns
budget
2014

S + Mp Vänsterpartiet
budget
budget
2015
2015

Kulturnämnden
Kollektivtrafiknämnden
Regional tillväxtnämnd
Summa regional
utveckling

276,0
2239,9
123,9

299,5
2253,9
167,2

299,5
2278,9
167,2

2639,8

2720,6

2745,6

hjälpmedelsnämnden
Hälso- och
sjukvårdsnämnden

635,4

649,7

649,7

26951,5

28166,1

29239,1

-34,7

-37,5

0,0

27586,9

28815,8

29888,8

1591,6
14,2
17,3

1714
14,7
17,8

1874,0
14,7
17,8

1623,1

1746,5

1906,5

31849,8

33282,9

75,0
34615,9

-10,0

-21,8

0,0
60 öre
1394,3

625,0

670

672,0

Varav avkastningskrav offentlig primärvård

Summa
vård och hälsa
Regionstyrelsen
Patientnämnden
Revision
Summa
övriga förvaltningar
Avprivatiseringsanslag
Totalt
Avkastningskrav
Servicenämnd
Skatteförstärkning
Resultat
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Bilaga 2.
523 Torekov-Ängelholm
304 Ystad-Köpingebro-Bollerup
576 Hannas-Simrishamn
528 Klippan-Perstorp
544 Kristianstad-Glimåkra (via Fjälkestad)
541 delen Lönsboda-Sibbhult
550 delen Arkelstorp-Vånga
536 Osby-Hästveda-Hässleholm
555 Kristianstad – Hässleholm
5 Malmö – förlängningen från Stenkällan till Kvarnby
6 Malmö – med linjedragning Limhamn via Bunkeflo/Klagshamn
173 Genarp-Staffanstorp-Malmö
531 Perstorp – Tyringe - Hässleholm
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