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Vi i Miljöpartiet är beredda att ta fajten för framtiden. Vi vill se
en grön och hållbar omställning – både för klimatet och för alla
som bor i Skåne.
Vi är tydliga i vår strävan att den skånska
hälso och sjukvården ska vara lättillgäng
lig och nära. Med ökat fokus på den före
byggande vården och preventiva åtgärder
mår människor inte bara bättre – trycket på
vården kan också minska. Den bästa vården
är trots allt den vård som inte behövs.
Vi kämpar för fler järnvägsspår, bättre
cykelvägar och en kollektivtrafik som är
punktlig och pålitlig. Vi vill ha mindre plast,
gifter och matsvinn. Vi satsar på grönare
städer, renare stränder och en natur att
längta till.
Klimatet kan inte vänta. Det är nu det
krävs handlingskraft för att stoppa miljö
förstöringarna och klimatförändringarna.
Vi är övertygade om att det går att bygga
ett bättre samhälle där vi inte slösar med
resurserna.
Som politiskt parti navigerar vi i en verk
lighet där tonläget inte sällan är aggressivt.
Vi kommer alltid att stå upp för demokrati,
mänskliga rättigheter och allas lika värde.
Vi tar kampen mot hat och diskriminering

– oavsett om det tar sig uttryck som rasism,
homofobi, antisemitism, islamofobi eller på
något annat sätt.
Det är nu vi väljer vad vi ska kunna svara
när våra barn och barnbarn en gång frågar
vad vi gjorde. Det är nu vi väljer om vi ska
blunda och hoppas att någon annan ska göra
jobbet eller själva ta kampen.
När våra barn är vuxna måste vi kunna se
dem i ögonen och säga att vi faktiskt gjorde
allt vi kunde för att vända utvecklingen.
Miljöpartiet vill skapa ett grönt, öppet och
jämlikt Skåne. Ett Skåne som håller ihop och
som är lätt att trivas i. Nu och i framtiden.

Mätta Ivarsson
Gruppledare
Miljöpartiet i Region Skåne
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Vad skiljer Miljöpartiets budget
från alliansSTYRETS?
Nej till omöjliga effektiviseringar.

den neddragning styret gör och lägger till
ytterligare 28 miljoner kronor. Det betyder
56,4 miljoner till folkhälsoarbetet – att jäm
föra med Alliansens 24,4 miljoner.

Den styrande alliansen har lagt ett generellt
effektiviseringskrav på två procent på alla
Region Skånes nämnder. Det betyder att
redan stressad personal ska springa ännu
fortare. Det är inte hållbart. Miljöpartiet
halverar därför kravet till en procent.

Personalen är Region Skånes
hjältar. Region Skånes medarbetare

utför hjältedåd varje dag. För att skapa en
bättre arbetsmiljö, utöka möjligheterna till
specialistutbildning och minska stressen
satsar vi 35 miljoner extra på personalen.

Nej till besparingar. Alliansen drar
kraftigt ner på regional utveckling, kultur
och folkhälsoarbetet. Det säger vi i Miljö
partiet nej till – både för klimatets och
Skånes framtids skull.

Klimatet kan inte vänta. Genom

Alliansens höga effektiviseringskrav och
kraftiga besparingar kommer Region Skånes
klimat- och miljöarbete bli lidande. I Allian
sens budget skärs det kraftigt i pengarna till
regional utveckling. Vi gör tvärtom, växlar
upp arbetet och lägger mer än 30 miljoner
kronor mer på regional utveckling. Det
stärker miljöarbetet, skapar nya jobb och
förbättrar den skånska infrastrukturen.

En vård att lita på. Miljöpartiet lägger
över 160 miljoner kronor mer på den skån
ska hälso- och sjukvården än Alliansen. Vi
gör en primärvårdssatsning på 371 miljoner
kronor, tillför förlossningsvården 20 miljo
ner och satsar 580 miljoner extra på Skånes
sjukhus.
Mer pengar till kollektivtrafiken.

Järnväg istället för asfalt. Miljö

Alliansen underfinansierar den skånska
kollektivtrafiken. Tågen ska gå i tid, tax
orna ska vara så låga som möjligt och buss
linjerna knyta ihop Skåne. Därför tillför vi i
år 349 miljoner kronor till kollektivtrafiken
- 60 miljoner mer än styret.

partiet kräver att beslutet att verka för fler
motorvägsfiler på E6 rivs upp. Pengarna ska
läggas där de gör mest nytta – på nya och
upprustade järnvägsspår.

Höjd skatt. Med en höjning av skatten

Krafttag mot den psykiska
ohälsan. Allt fler mår psykiskt dåligt.

med 65 öre istället för Alliansens 49 öre
möjliggörs våra satsningar på hälso- och
sjukvården och kollektivtrafiken. I vår bud
get hamnar vi på drygt en miljard kronor i
vinst - pengar som sparas till framtida inves
teringar. Det är 18 miljoner mer än i styrets
budget.

Trots det saknas kraftfulla åtgärder mot den
psykiska ohälsan i styrets budget. Miljöpartiet
satsar 25 miljoner på kortare köer till barnoch ungdomspsykiatrin och 7 miljoner på ut
ökade öppettider på ungdomsmottagningarna
samtidigt som vi lägger pengar på unga
vuxna-mottagningar, kortare köer vid köns
dysfori och en särskild psykologmottagning
för våldtäktsoffer.

Frysta politikerarvoden. Alliansen

kräver att alla verksamheter sparar pengar
– men fryser inte politikernas arvoden. Det
anser vi är fel. För att vända Region Skånes
ekonomi måste alla dra sitt strå till stacken.
Miljöpartiet kräver därför att Region Skånes
politiker inte får höjda arvoden 2019.

Bättre hälsa. När Alliansen drar ner på
det förebyggande folkhälsoarbetet fördubb
lar vi istället insatserna. Vi kompenserar för
4
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EN HÅLLBAR EKONOMISK FRAMTID
Region Skåne måste ta vår tids utmaningar
på allvar. Både ekonomin och hälso och
sjukvården måste ställas om för att skapa en
hållbar framtid för miljön och människor.
Klimatförändringar, växande ekonomiska
klyftor och en underfinansierad hälso och
sjukvård kräver på allvar en ny politik.
Vi svenskar lever idag som om vi hade
4,2 jordklot att tillgå. Alla aktörer i ekono
min – också Region Skåne – har ett ansvar
för klimatet och miljön. I alla politiska beslut
måste hänsyn tas till de klimatförändringar
och miljöutmaningar vi står inför.
Att kompromissa bort det vore att svika
kommande generationer.

vänta och se blir mångdubbelt högre mot att
möta utmaningarna idag. Varje krona vi i
framtiden tvingas lägga på klimatkatastrofer
hade istället kunnat gå till en bättre vård.
Långsiktighet måste alltid prioriteras
framför kortsiktiga lösningar. Det gäller inte
bara miljön och klimatet – även inom hälso
och sjukvården krävs en mer hållbar politik.
Vi är fast i ett system som inte alltid gynnar
den enskilda människan.
Miljöpartiet föreslår i den här budgeten
en vårdväxling i den skånska hälso och
sjukvården. Mer fokus ska läggas på att
förebygga ohälsan. Alla verksamheter ska ha
ett tydligt folkhälsoperspektiv samtidigt som
primärvården stärks. Ingen ska behöva bli
sjuk i onödan.
Med en förstärkning av det förebyggande
och preventiva arbetet skapas en långsiktig
het i den skånska vården. Trycket på både
primärvården och sjukhusen kan minska
samtidigt som vården kommer närmare

åren blir avgörande
”deförnärmaste
vilken framtid vi vill ha”

De närmaste åren blir avgörande för
vilken framtid vi vill ha. Kostnaden för att
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 efolkningen. Människor mår bättre sam
b
tidigt som Region Skånes ekonomi stärks.
Det här är den röda tråden i Miljöpartiets
politik i Region Skåne. Riktade hälso
samtal har på andra platser i Sverige visat
sig spara dubbelt så mycket som de kostar.
Med förbättrat stöd för tobakavvänjning kan
kostnaderna för sjukdomar som KOL och
lungcancer kraftigt minska. Tidigare hjälp
vid förlossningsskador leder till mindre
lidande för patienten samtidigt som vården
blir effektivare.
Region Skåne har under allt för lång tid
dragits med underskott och dåliga finan
ser. Det drabbar både patienter och med
arbetare, med högre arbetsbelastning, mer
stress och längre köer.

Det är inte en god ekonomisk hushåll
ning. Genom sunda finanser visar vi solida
ritet med kommande generationer. Gör vi
inget nu är det våra barn och barnbarn som
får betala prislappen och städa upp efter oss.
Miljöpartiet föreslår i den här budgeten
en skattehöjning på 65 öre. Den nya skat
tesatsen blir därmed 11,34 kronor, vilket
betyder att Region Skåne även i framtiden
kommer att ha en skatt som ligger under
rikssnittet för landstings- och region
skatterna i Sverige.
Det borgerliga styret i Region Skåne har i
sin budget ett generellt effektiviseringskrav
på två procent på regionens verksamheter
och riktade sparkrav på bland annat hälsooch sjukvårdsnämnden, regionala utveck
lingsnämnden, kollektivtrafiknämnden
och kulturnämnden. Det säger vi i Miljö
partiet nej till. I vår budget har de riktade
besparingskraven tagits bort och det gene
rella effektiviseringskravet sänkts till 1 pro
cent. Det är inte personalen som ska drabbas
av Region Skånes dåliga ekonomi. Istället
föreslår vi frysta politikerarvoden i Region
Skåne och besparingar på regionstyrelsen.
Genom högre intäkter och hållbara
effektiviseringar kan Region Skånes eko
nomi vändas. Hälso- och sjukvården och
kollektivtrafiken kan tilldelas de resurser
som krävs för att erbjuda bästa möjliga
service. Primärvården kan byggas ut, köerna
minska, vårdkvaliteten öka och arbets
villkoren för medarbetarna bli bättre.
Investeringarna i nya sjukhusbyggnader
som möter medborgarnas framtida behov
och tar till vara på den tekniska utveckling
ens möjligheter kan fortsätta. Kapaciteten i
kollektivtrafiken med bland annat dubbel
däckartåg kan öka.
Med Miljöpartiets budget skapas ett över
skott på drygt 1 miljard kronor – pengar som
kan sparas inför framtiden. Det är nu Region
Skåne har möjlighet att skapa en hållbar
morgondag – både i ekonomin, i vården och
i samhället i stort.

en fortsatt underfinansiering av
”sjukvården
riskerar att leda till
kraftiga nedskärningar
”

En fortsatt underfinansiering av sjuk
vården riskerar att leda till kraftiga ned
skärningar och patienter som inte får den
vård de behöver. Stressen för personalen
kommer att bli allt större och köerna växa.
Både primärvården och de skånska sjuk
husen drabbas i den styrande Alliansens
budget av omöjliga effektiviseringskrav. Det
ser vi i Miljöpartiet inte som en väg framåt.
Region Skåne har idag den lägsta lands
tingskatten i Sverige. Skåningarna betalar
73 öre mindre än riksgenomsnittet och
1 krona och 39 öre mindre än befolkningen
i det landsting som har högst skatt. Under
den senaste mandatperioden har det röd
gröna styret försökt höja skatten flera gånger
för att skapa bästa möjliga vård, men det har
röstats ner av Alliansen och Sverigedemo
kraterna.
Nu går det att se konsekvenserna av det.
Region Skåne lever på lånade pengar.
Soliditeten är en av de lägsta bland alla
landsting och regioner i Sverige. Skulderna
överstiger det egna kapitalet med svind
lande 77 procent. Det motsvarar nästan
15 000 kronor för varje skåning.
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hälsO- och sjukvård
Mer tillgänglig vård – 371
miljoner kronor extra till
primärvården

flera andra europeiska länder lägger mellan
30 och 40 procent av resurserna på primär
vården.
I klartext betyder det att den svenska –
och skånska – vården fortfarande har sitt
fokus på akutsjukhusen och den dyrare
sjukhusvården. Inte bara den slutna vården
koncentreras till sjukhusen, utan även den
öppna specialistvården. Därmed har primär
vården hamnat på efterkälken.
Konsekvensen är en dyrare vård – många
gånger dessutom långt från patienten.
Som del av en vårdväxling vill Miljö
partiet att primärvården tillförs 371 miljoner
kronor extra 2019 utöver ordinarie upp
räkning. Då kan fler specialister i allmän
medicin anställas och öppettiderna på
primärvårdens kvälls och helgmottagningar
bättre anpassas till patienterna. Den öppna
specialistvården ska där så är möjligt flyttas
över från akutsjukhusen till primärvården
och fler specialister inom andra områden

Den skånska hälso och sjukvården står inför
stora utmaningar. Långa vårdköer skapar
onödigt lidande för patienterna. Det är i
vissa fall svårt att komma fram på telefon
till sin vårdcentral, på akutmottagningar
får många patienter vänta i timmar på att
få hjälp och på flera avdelningar står vård
platser tomma på grund av personalbrist.
Alla de bristerna måste rättas till.
Flera systemfel inom hälso och sjuk
vården bidrar till en dyrare vård. Idag läggs
runt 16 procent av sjukvårdsresurserna i
Skåne på primärvården – att jämföra med
Västra Götaland där motsvarande siffra är
över 20 procent eller riksgenomsnittet på
18 procent. I ett internationellt perspektiv
är det svenska snittet dessutom lågt, där
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arbeta på vårdcentralerna. Med fler rehab
koordinatorer stärks arbetet för att korta
patienternas sjukskrivningsperioder. Äldre,
multisjuka och kroniskt sjuka ska garanteras
en fast läkarkontakt och övriga patienter
erbjudas den möjligheten. Hembesök för de
mest sköra äldre ska skötas via patientens
vårdcentral i samarbete med specialister på
sjukhusen.
För att skapa en god primärvård är per
sonalen a och o. Att deras villkor och arbets
förhållanden blir bättre är helt avgörande
för att Region Skåne ska kunna erbjuda en
primärvård där patienten får snabb och
effektiv hjälp. Ersättningen till primärvården
ska därför vara så hög att rimliga arbets
villkor gäller för alla yrkesgrupper.

terna ska få kontakt med sin vårdcentral
samma dag och en medicinsk bedömning av
någon legitimerad yrkesgrupp inom 24 tim
mar.

”en tydligför attambitionshöjning
stärka
patienternas rättigheter”

Det är en tydlig ambitionshöjning för att
stärka patienternas rättigheter. Ingen ska
behöva vänta onödigt länge på att få hjälp
eller rådgivning.

En jämlik och jämställd vård
Vi vet att människor idag blir bemötta och
får olika behandling utifrån andra faktorer
än deras faktiska vårdbehov. Det kan till
exempel vara utifrån kön, etnicitet, social
bakgrund och sexualitet.
Lågutbildade personer har större risk
att dö i cancer – trots att det inte är någon
skillnad i andelen hög- och lågutbildade som
drabbas av sjukdomen. Även personer med
funktionsvariationer riskerar att få sämre
behandling än andra grupper. Inom hjärtoch kärlsjukvården får män oftare hög
specialiserad vård än kvinnor och kvinnor
födda utomlands drabbas i större utsträck
ning av förlossningsskador.
De här omotiverade skillnaderna –
oavsett om det handlar om kön, socio
ekonomi, etnisk tillhörighet, religion,
sexualitet, könsidentitet eller andra fakto
rer – måste på bred front identifieras och
motverkas. Medarbetarna i Region Skåne
ska därför kontinuerligt fortbildas i jämlik
hets- och jämställdhetsfrågor.
Verksamheter kopplade till sexuell hälsa
ska byggas ut. Alla ska ha lika tillgång till
ungdomsmottagningar, andrologiska, gyne
kologiska och urologiska hälsokontroller och
klimakterierådgivning.
Tillgången till tandvård för de mest
utsatta i samhället behöver stärkas. Avkast
ningskravet på Folktandvården måste mins
kas för att taxorna inte ska behövas höjas.
Alla patienter ska ha rätt till en god vård
– oavsett vem hen är.

En primärvård utan köer – en
förstärkt skånsk vårdgaranti
Med en satsning på primärvården skapas en
nära vård med medborgaren i centrum. Det
ska alltid vara lätt att få kontakt med den
skånska vården. Adress och bostadsort ska
inte spela någon roll – vården som erbjuds
ska hålla samma höga kvalitet och tillgäng
lighet oavsett var patienten bor.
Idag råder det allt för stora skillnader
mellan olika delar av Skåne. På många
vårdcentraler får samtliga patienter träffa
en läkare inom vårdgarantins sju dagar – på
andra får inte ens hälften det. Likadant är
det med telefontillgängligheten. På många
håll kommer alla patienter fram till sin vård
central på telefon samma dag – i andra orter
och stadsdelar får bara lite över hälften kon
takt samma dag. Det här skapar en ojämlik
vård som inte är acceptabel.
För att stärka den jämlika vården har
den rödgröna regeringen beslutat om en
förstärkning av vårdgarantin. Från och
med 1 januari 2019 ändras vårdgarantin i
primärvården från dagens sju dagar för en
första träff med läkare till tre dagar för en
första medicinsk bedömning av läkare eller
annan legitimerad vårdpersonal, antingen
på vårdcentralen eller med hjälp av digitala
lösningar.
Region Skåne behöver gå ett steg längre
och stärka vårdgarantin ytterligare. Patien
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Extra pengar för bättre
bemötande av hbtq-personer

derna i hälsa öka och antalet kroniskt sjuka
och multisjuka bli fler.
Det ställer nya och ökade krav på den
skånska hälso- och sjukvården.
För att möta framtidens behov krävs en
helt ny syn på vården. Mer resurser måste
läggas på det förebyggande folkhälsoarbetet.
Faktorer som arbetslöshet, arbets
förhållanden och arbetsmiljön påverkar
hur vi mår. Det gör också försörjnings
möjligheter, hur vi bor och hur närmiljön ser
ut. Ensamhet kan skapa ohälsa, precis som
delaktighet och inflytande får oss att må bra.
Större fokus på matvanor, fysisk akti
vitet, rökning och andra folkhälsofaktorer
blir avgörande för att skapa en effektiv vård.
Att förhindra att sjukdomar uppstår eller
att befintliga sjukdomstillstånd förvärras
påverkar hälso- och sjukvårdskostnaderna
i positiv riktning och bidrar till ett bättre liv
för patienten.
Miljöpartiet vill därför att Region Skånes
resurser till folkhälsa fördubblas. När den
styrande Alliansen drar ner på folkhälso
arbetet satsar vi 32 miljoner kronor extra.
Runt hälften av svenskarna uppger själva
att de är överviktiga eller lider av fetma.
Enligt Livsmedelsverket har en fjärdedel av
alla vuxna svenskar så ohälsosamma mat
vanor att de riskerar att bli kroniskt sjuka
eller dö i förtid av sjukdomar som hjärt-kärl
sjukdomar, diabetes typ 2 och cancer.
Hälsosammare matvanor kan bidra till att
minska hjärt- och kärlsjukdomar med mel
lan 30 och 50 procent. Upp till en tredjedel
av alla cancerfall skulle kunna förebyggas
med bättre matvanor och fysisk aktivitet.
Var fjärde svensk vill enligt en enkät från
Socialstyrelsen kunna vända sig till sjuk
vården för att få hjälp att ändra sina mat
vanor. Nästan var tredje dagligrökare säger
sig vilja ha hjälp med att sluta röka.

Ingen ska behöva försvara sin könsidentitet
– varken som patient eller som medarbetare
i Region Skåne.
Tyvärr visar studier att bemötandet av
hbtq-personer i många fall brister inom
sjukvården.
Region Skåne har de senaste åren arbetat
målmedvetet för att stärka kunskapen kring
hbtq-frågor. Det arbetet kräver nu en ännu
högre växel. Tempot i hbtq-certifieringen av
den skånska hälso-och sjukvården behöver
öka, med ett tydligt mål att alla verksamheter
och enheter på sikt ska bli certifierade. För att
lyckas med det behöver resurserna till hbtqutbildning av vårdpersonalen fördubblas.
Enligt studier har transpersoner i Sverige
sämre hälsa både jämfört med övriga be
folkningen och med transpersoner i andra
europeiska länder.
Under lång tid har transvården varit
underprioriterad. Många gånger känner
transpersoner att deras behov inte har
mötts. Vården har inte varit anpassad till
både binära och icke-binära personer.

kronor extra
”förtreattmiljoner
korta köerna till
könsidentitetsmottagningen”

Samtidigt som den skånska vården ska
hbtq-certifieras behöver också mer pengar
tillföras vården vid könsdysfori. Antalet
patienter till könsidentitetsmottagningen i
Lund har de senaste åren ökat med mellan
25 och 50 procent varje år, med långa köer
och väntetider som följd. Miljöpartiet avsät
ter därför tre miljoner kronor extra för att
minska köerna till mottagningen och för
bättra vården. Därmed kan hjälp, stöd och
behandling sättas in betydligt tidigare än
idag.

för en hälsosammare
”intresset
livsstil måste fångas upp”

Storsatsning på den
förebyggande vården

Det här intresset för en hälsosammare
livsstil måste Region Skåne bättre fånga upp.
Alla som fyller 40, 50, 60 och 70 år ska
erbjudas en hälsoundersökning och riktade
hälsosamtal på sin vårdcentral i förebyggande

Framtidens vård kommer att se annorlunda
ut. Fler kommer att leva allt längre, skillna
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syfte. Äldre personer ska få möjlighet till råd
givning i hemmet där bland annat preventivt
arbete mot fallolyckor ska ingå. Det arbetet
måste ske i samarbete med kommunerna.
Arbetet enligt den statliga strategin för
alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaks
politik ska fortsätta, samtidigt som insatser
för att minska riskbruk och missbruk av
alkohol samt drogmissbruk ska stärkas, med
särskilt fokus på unga.
Primärvården blir navet i det förstärkta
folkhälsoarbetet och behöver därför ett tyd
ligt uppdrag kring hälsofrämjande och före
byggande vård. En regional strategisk plan
för sjukdomsförebyggande arbete ska tas
fram och implementeras. I det arbetet ingår
att inspireras av andra regioner och lands
ting och använda metoder i folkhälsoarbetet
som har visat sig effektiva.
Vårdcentralerna ska i framtiden spela
en större roll i det lokala samhället och ta
ett större ansvar för att stärka det förebyg
gande arbetet. Det kan ske både genom eget
arbete eller genom samverkan med lokala
aktörer, som kommuner, idrottsklubbar och
ideella föreningar. Både idrottsrörelsen och
föreningslivet spelar en avgörande roll för
människors välbefinnande och därför be
höver Region Skåne utveckla villkoren för
den idéburna sektorn, med fler långsiktiga
idéburna partnerskap (IOP). Den idéburna
sektorn kompletterar den offentliga sektorns
verksamheter genom sin unika kunskap och
kontakter. På så sätt ger båda verksamheter
na samhället mervärde och stöttar varandra.

Motion som behandlingsmetod har bevisad
effekt att kunna förebygga och förbättra ett
flertal sjukdomstillstånd, bland annat högt
blodtryck, ont i ryggen och depression.
Ett annat exempel är kultur på recept.
Det finns ett tydligt samband mellan kultur,
hälsa och livskvalitet. Kulturaktiviteter är ett
värdefullt komplement till fysisk rehabili
tering och behandling och kan hjälpa dem
som drabbats av stressrelaterade besvär,
psykisk ohälsa eller långvarig smärta.
Region Skåne erbjuder redan natur
understödd rehabilitering på landsbygd, eller
förenklat natur på recept. Rehabiliteringen
riktar sig till sjukskrivna patienter och är ett
komplement till den medicinska vården.
Samtliga de här behandlingsformerna be
höver utvecklas och breddas i Region Skåne.
Det gagnar patienten och kan leda till en
effektivare vård.
Ett 40-tal vårdcentraler i Skåne erbjuder
idag mindfulness i grupp eller individuellt.
Beslut har redan fattats och pengar avsatts
för att fler vårdcentraler ska ha möjlighet
att erbjuda mindfulness. Det arbetet måste
snarast komma igång.

En säker vård med hög kvalitet
De senaste åren har Region Skåne arbetat
intensivt för att stärka både kvaliteten och
patientsäkerheten inom vården. Tack vare
de anställdas målmedvetna arbete har an
delen vårdskador på de skånska sjukhusen
halverats de senaste fem åren och ligger i
dag långt under riksgenomsnittet. Andelen
patienter med trycksår har minskat flera år
i rad, samtidigt som det akuta omhänder
tagandet vid hjärtinfarkt och stroke är bland
det bästa i landet. 90 procent av alla patien
ter med sepsis får idag antibiotika inom en
timme – att jämföra med 22 procent för
några år sedan.
Det går inte att nog poängtera hur viktigt
kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet är och
vilka enorma insatser som Region Skånes
medarbetare gör varje dag för att erbjuda
patienterna en allt bättre och säkrare vård.

En mångfald av
behandlingsformer
Det är viktigt att hälso- och sjukvården
lyssnar på patienten. Den personcentrerade
vården ska utvecklas och som del av det
arbetet behöver Region Skåne erbjuda fler
behandlingsformer.
Varje gång ett recept skrivs ut ska ett
aktivt val göras mellan läkemedel och andra
möjliga eller kompletterande insatser. Det
minskar inte bara överanvändandet av läke
medel utan bidrar också till att vården bättre
kan möta individuella behov.
Ett exempel är fysisk aktivitet på recept.

arbetet med att minska antalet
”vårdskador
måste nu fortsätta”
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Arbetet med att minska antalet vård
skador måste nu fortsätta. Patienter i sluten
vården ska i större utsträckning erbjudas
vårdplats på korrekt vårdnivå och på en
avdelning med specifik kompetens och
medicinskt ansvar för patienten.
I arbetet för en säker hälso- och sjuk
vård ingår också läkemedelsgenomgångar.
Det arbetet måste utvecklas ännu mer för
att minska antalet läkemedel som skrivs ut
felaktigt eller i onödan. Äldre som behandlas
med mer än fem läkemedel ska erbjudas en
årlig läkemedelsgenomgång för att minska
patienters problem relaterade till läkemedel.

mer än två miljarder kronor för de skån
ska kommunerna enligt en uträkning från
försäkringsbolaget Skandia.
Det psykiska måendet måste få samma
förutsättningar som den fysiska hälsan.
Trösklarna för att söka hjälp måste sänkas
och medvetandet om det psykiska lidandet
öka. Alla som mår dåligt psykiskt måste
enkelt få kontakt med vården och hjälp i ett
tidigt skede.
Idag rör runt en tredjedel av alla besök på
landets vårdcentraler någon form av psykisk
ohälsa, men den statistiken avspeglar sig
inte i bemanningen på vårdcentralerna. Allt
för många vårdcentraler i Skåne har varken
en psykolog eller kurator anställd. Ännu
fler saknar antingen en psykolog eller en
kurator. Samtidigt är mottagningarna inom
Vårdval psykoterapi ojämnt fördelade över
Skåne, med stora geografiska skillnader.
Det är i praktiken ett systemfel, som blir
särskilt anmärkningsvärt med tanke på att
primärvården är första linjens sjukvård för
psykisk ohälsa bland vuxna.

Bra kost snabbar på
tillfrisknandet
Maten som serveras inom hälso- och sjuk
vården är en viktig del av behandlingen. Mat
som smakar gott och innehåller den näring
som patienten behöver ger bättre förut
sättningar för en god hälsa och ett snabbt
tillfrisknande.
Av de inlagda patienterna över 65 år på
de skånska sjukhusen bedöms runt 25 pro
cent lida av undernäring. Äldre, kroniskt
sjuka och multisjuka är särskilt utsatta
grupper, precis som personer som lider av
psykisk sjukdom.
Det ställer stora krav på den mat som
serveras i Region Skånes verksamheter.
Maten måste vara aptitlig och anpassad efter
patienten, med bra näringsvärde. Ser maten
god ut smakar den bättre.
Arbetet mot undernäring ska stärkas,
både på sjukhusen och i primärvården. Fler
patienter som befinner sig i riskzonen eller
redan lider av undernäring behöver fångas
upp och få hjälp.

antalet legitimerade psykologer
”måste
öka på vårdcentralerna”

För att komma till bukt med den sken
ande psykiska ohälsan måste antalet legi
timerade psykologer öka på Region Skånes
vårdcentraler. Det ska finnas möjlighet till
kontakt med psykolog på varje vårdcentral.
Psykisk ohälsa är ett brett begrepp. Det
kan vara allt från att livet tillfälligt krisar
till svårare tillstånd som behöver behandlas
livet ut. Oavsett vilket är det viktigt att det är
lätt att få vård på rätt nivå.
Tillgängligheten till psykiatrin måste
förbättras. Särskilt fokus ska läggas på
neuropsykiatri, missbruksvård, vård av
personer med självskadeproblematik och
förebyggande av självmord. Arbetet mot
ätstörningar måste stärkas. Möjligheten till
självinskrivning ska öka i hela Skåne och
med en satsning på ökad kunskap ska an
talet tvångsinsatser inom psykiatrin minska.
Samtidigt behöver vården individ
anpassas ännu mer. Olika behandlingar
passar olika patienter. Region Skåne
behöver därför utreda hur utbudet av

Ökat fokus på psykisk ohälsa
Den psykiska ohälsan ökar i Skåne. Stress
och utbrändhet breder ut sig, både i be
folkningen i stort men också bland Region
Skånes egna anställda.
Med förebyggande och rehabiliterande
insatser kan samhällsvinsterna bli enorma.
En minskning av sjukskrivningarna med
en tredjedel skulle betyda en besparing på
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evidensbaserade behandlingsmetoder kan
utökas och samtidigt stödja forskning kring
fler behandlingsmetoder.
De senaste åren har den skånska vården
arbetat hårt för att minska antalet själv
mord. Det förebyggande arbetet måste in
tensifieras ännu mer för att nå nollvisionen
kring självmord. Särskilt fokus måste läggas
på äldre som begår självmord, vilket är en
dold grupp. Äldre är idag överrepresen
terade i statistiken och därför behöver äldre
psykiatrin utvecklas.

lingen av personer som utsatts för svåra
trauman. Miljöpartiet vill att Region Skåne
skyndsamt ser över möjligheten att etablera
en specialistmottagning för offer för sexual
brott som lider av PTSD eller upphandlar
den vården från en privat utförare.
Som del av satsningen behöver arbetet för
att motverka våld i nära relationer stärkas.
Det regionala vårdprogrammet för våld i
nära relationer ska implementeras för att
bättre identifiera och ge stöd till personer
som utsätts för våld eller sexuella övergrepp
i en nära relation. Här spelar både primär
vården, sjukhusen och Folktandvården en
avgörande roll.

Bättre stöd efter #metoo
#metoo-rörelsen satte strålkastarljuset på
ett samhällsproblem det allt för länge varit
alldeles för tyst om. Kroppar som inte res
pekteras, ett nej som inte tas som ett nej, en
tystnadskultur där få vågat säga ifrån.
Vittnesmål efter vittnesmål berättade
om mansnormer och machoideal, med en
glidande skala från tafsande till regelrätta
våldtäkter.
Bland alla vittnesmål kom också upp
gifter om brister i bemötandet inom vården.
Våldtäktsoffer berättade att de inte tagits
på allvar i den skånska vården eller inte fått
den hjälp de behövt. I media vittnade kvin
nor om att de slussats runt i oändliga vård
karuseller och till slut tvingats söka hjälp
utanför Region Skånes offentliga vård.
Det är helt oacceptabelt. Punkt.

Bättre stöd till asylsökande och
papperslösa
Runt en tredjedel av de asylsökande i Sve
rige lider av någon form av psykisk ohälsa.
Det kan vara posttraumatiskt stressyndrom
efter tortyr och övergrepp och depressioner
på grund av en hopplös livssituation.
Många bär på svåra trauman eller upp
lever oro och stress över sin familjs eller
släktingars framtid – både här i Sverige
och i hemlandet. Barn och unga är särskilt
utsatta.
De striktare migrationslagarna i Sverige,
med tillfälliga uppehållstillstånd, ålders
uppskrivningar av ensamkommande barn
och hårdare krav vid familjeåterföreningar,
leder till en ökad psykisk ohälsa. Samtidigt
kommer rapporter om att de hårdare lagarna
får allt fler att avvika från asylprocessen och
gå under jorden.
Det måste Region Skåne ha beredskap
för.
Kompetensen för att snabbt fånga upp
människor som utsatts för tortyr behöver
stärkas, särskilt i primärvården och inom
psykiatrin. Papperslösas rätt till vård ska
garanteras och personalens kunskaper om
denna rättighet behöver ökas. Den som
behöver tolkhjälp ska få det. Övergången
från barn- till vuxenvård när någon skrivs
upp i ålder behöver förbättras, med bättre
samverkan mellan Region Skåne och kom
munerna.

av våldtäktsoffer
”ochbemötandet
offer för sexuella övergrepp
måste stärkas”
Bemötandet av våldtäktsoffer och offer
för sexuella övergrepp måste stärkas i hela
Skåne. Det är positivt att en våldtäkts
mottagning ska etableras i Malmö, men
vården måste bli bättre även i andra delar
av regionen. Vårdpersonal, särskilt inom
primärvården, måste utbildas för att ge rätt
bemötande och rätt behandling.
Många offer för våldtäkter och sexu
ella övergrepp lider av posttraumatiskt
stressyndrom, PTSD. Tyvärr brister den
skånska vården många gånger i behand
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En modern missbruksvård för
att rädda liv

2006 till runt 10 procent tio år senare.
Totalt lider idag närmare 190 000 barn
och unga vuxna i Sverige av någon form
av diagnostiserad psykisk ohälsa, där
framförallt depressioner och olika ångest
syndrom har ökat stort. Den största grup
pen – 63 000 personer – är unga kvinnor i
åldern 18 till 24 år.
Samtidigt ökar också de psykosomatiska
besvären. Nästan var tredje flicka i årskurs 9
i Skåne svarar att de känt sig oroliga eller
ängsliga mer än en gång i veckan under de
senaste sex månaderna. 2012 svarade näs
tan 90 procent av flickorna i årskurs sex i de
skånska grundskolorna att de mår bra eller
mycket bra – fyra år senare hade andelen
minskat till drygt 80 procent. I gymnasiets
årskurs 2 svarar en tredjedel av alla flickor
att de inte mår bra.
Att allt fler barn och ungdomar mår psy
kiskt dåligt eller känner sig stressade och/
eller oroliga är också tydligt i Region Skånes
verksamheter. Första linjen-mottagningarna
i Skåne såg en ökning i antalet patienter med
30 procent mellan 2015 och 2017, samtidigt
som telefonlinjen En väg in tog emot 56 pro
cent fler samtal under samma period.
Det krävs därför krafttag för att minska
den psykiska ohälsan bland barn och unga.
Ju tidigare en person som mår psykiskt
dåligt får vård, desto färre insatser krävs
för att personen ska bli frisk. Även lindrig
psykisk ohälsa, som till exempel oro över
skolan eller sin livssituation, kan om den
inte upptäcks i tid utvecklas till ångest och
nedstämdhet och på sikt även depression.
Det är därför av yttersta vikt att den
psykiatriska vården fungerar på alla nivåer.
Ingen ska behöva vänta på hjälp – oavsett
om det handlar om mindre allvarliga psy
kiska besvär som oro och stress eller allvar
liga diagnoser och psykiatriska tillstånd, som
adhd, depressioner och autismspektrum
tillstånd.

Missbruk av narkotika har blivit ett allt stör
re samhällsproblem i Sverige. Antalet per
soner som dör av narkotika har ökat kraftigt
och missbruket av opioder har brett ut sig.
Skåne har under lång tid utmärkt sig för
sin missbruksvård. Redan på 1980-talet
introducerades sprutbyten för att minska
riskbeteenden och smittspridning. På mot
tagningarna för sprutbyten får vården
kontakt med människor med drogproblem
och kan då bland annat erbjuda vård samt
samtal för den som vill och behöver hjälp att
sluta med sitt missbruk.
Det arbetet måste fortsätta, samtidigt
som det pågående försöket med nässprayen
Naloxon vid överdoser för att rädda liv be
höver permanentas.
Missbruk är en beroendesjukdom och
måste behandlas av vården. Den människa
som har fallit offer för ett missbruk måste
bemötas på ett värdigt och respektfullt sätt.
Fler platser inom missbruksvården be
hövs. Vården för personer med missbruk
kombinerat med psykisk ohälsa behöver
stärkas. Unga med missbruksproblematik
ska erbjudas särskilda vårdplatser och en
Mariamottagning ska etableras permanent
även i sydöstra Skåne.
Mer fokus behövs också på missbruk av
läkemedel. Här har vården ett stort ansvar
för uppföljning av patienter som till exempel
behöver starka smärtstillande eller ångest
dämpande tabletter.
Samtidigt behöver Region Skåne stärka
stödet till anhöriga till personer med miss
bruk.

Inget barn ska hamna mellan
stolarna
Den psykiska ohälsan hos barn, ungdomar
och unga vuxna har de senaste tio åren ökat
dramatiskt i Sverige. 2006 besökte fyra
procent av alla flickor mellan 10 och 17 år
specialistpsykiatrin minst en gång – 2016
hade siffran fördubblats till åtta procent.
Hos pojkar i samma åldersgrupp har utveck
lingen varit än värre – från runt fyra procent

köerna till specialistvården
”på barnoch ungdomspsykiatrin
måste bort”

Köerna till specialistvården på barnoch ungdomspsykiatrin, BUP, måste bort.
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 årdgarantin måste stärkas, med en garanti
V
att få kontakt med BUP samma dag, ett för
sta möte via telefon eller digitala lösningar
inom en dag, ett första fysiskt besök inom
max 20 dagar och återbesök och/eller utred
ning inom ytterligare max 20 dagar. Region
Skåne behöver utreda hur en sådan förstärkt
vårdgaranti kan genomföras.
Samtidigt måste mer fokus läggas på före
byggande åtgärder. Genom att satsa på ung
domsmottagningar och elevhälsan är målet
att färre barn och ungdomar ska förvärra sin
lindriga psykiska ohälsa och behöva hjälp
av specialistvården inom BUP. Därför be
höver tillgängligheten till Skånes ungdoms
mottagningar förbättras. Öppettiderna
behöver anpassas efter de ungas villkor, med
mottagningar som har öppet även på kvällar,
helger och skollov. Ungdomsmottagningen
online, som har öppet på kvällen och sam
tidigt gör det möjligt att nå ungdomar på
orter som inte har en ungdomsmottagning,
behöver permanentas.
Även elevhälsan behöver stärkas. Stress
över skolan är idag en av de största orsak
erna till psykisk ohälsa bland barn och ung
domar. Därför behöver Region Skåne utöka
och förbättra samarbetet med de skånska
kommunerna.
För ungdomar som fyller 18 år och flyt
tas från barn- och ungdomspsykiatrin till
vuxenpsykiatrin krävs en mer sömlös över
gång. Idag finns det brister i den övergången
och det krävs därför bättre uppföljning och
bättre rutiner.

präglas av ett tydligt patientperspektiv. Alla
patienter är unika och har sina egna för
utsättningar. Det behövs fler aktörer inom
psykiatrin. Region Skåne ska öka stödet till
föreningar och organisationer som arbetar
med barn och ungas psykiska hälsa genom
fler idéburna partnerskap.
Alla barn ska ges de bästa förutsätt
ningarna för ett friskt och hälsosamt liv.
Region Skåne behöver ha ett tydligt mål
att det ska finnas minst en familjecentral i
varje kommun. Familjecentralerna samlar
både kommunala och regionala verksam
heter och därför måste Region Skåne stärka
samarbetet med de skånska kommunerna.
Familjecentralerna kan på ett tidigt sta
die fånga upp barn som behöver stöd och
hjälp. De har också en nyckelroll i arbetet
mot hedersproblematik, barnäktenskap och
könsstympning. I samverkan med kommu
nerna måste Region Skåne intensifiera det
arbetet.

Sänkta trösklar och tidigare
hjälp – en förlossningsvård med
den gravida i centrum
De senaste åren har den skånska
förlossningsvården arbetat hårt för att
minska antalet komplikationer och förloss
ningsskador. Medarbetarnas målmedvetna
arbete har gett resultat och sedan 2014 har
antalet förlossningsskador inom Region
Skåne halverats.
Samtidigt upplever många gravida
och nyförlösta att vården inte lyssnar på
dem. På sociala medier har nätupprop
som #vågavägraförlossningsskador och
Födelsevrålet fått stor uppmärksamhet.
Flera organisationer har krävt att stigmat
kring graviditets- och förlossningsskador
bryts och att psykisk ohälsa i samband med
graviditet och förlossning uppmärksammas.
De signalerna måste Region Skåne ta på
allvar.
Den gravida och hens partner måste i
större utsträckning involveras i vården.
Patienternas synpunkter och förslag behöver
tas på allvar.
Med ökad valfrihet och fler möjligheter
till individanpassad vård ska ingen behöva

fler
”ungadet krävs
vuxna-mottagningar”

Unga vuxna är idag den enskilt största
gruppen som lider av psykisk ohälsa. Risken
är dock stor att den här gruppen hamnar
mellan stolarna. Många unga känner sig inte
hemma i vuxenpsykiatrin, men är för gamla
för BUP och har inte längre tillgång till elev
hälsan när de slutat skolan. Därför krävs fler
mottagningar som är specialiserade på unga
vuxna som lider av psykisk ohälsa, så kallade
unga vuxna-mottagningar. Här måste
Region Skåne ta initiativ till fler mottagning
ar i samarbete med skånska kommuner.
Den psykiatriska vården i Skåne ska
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kämpa för att få rätt till hjälp. Det är en
jämlikhetsfråga. Olika personer har olika
behov och det finns inte en lösning som hjäl
per alla. Många upplever inga eller väldigt
få problem efter förlossningen och behöver
mindre hjälp – andra mår dåligt eller har
drabbats av skador och behöver stöd, råd
givning och vård.
En nollvision för förlossningsskador
ska införas. Den som trots allt drabbas ska
erbjudas fler och tidigare uppföljningsbesök
för att få den hjälp som krävs. Ingen ska be
höva vänta på att få vård. Det sparar i läng
den både pengar och lidande.
För den som lider av förlossningsrädsla
ska det finnas möjlighet till en samman
hållen vårdkedja, där samma kontakt
barnmorska följer den gravida både inför,
under och efter förlossningen. Det har visat
sig vara en effektiv metod som motverkar
förlossningsrädslor. Internationell forskning
visar att en sammanhållen vårdkedja med
teambaserade arbetsformer även minskar
antalet kejsarsnitt, ryggbedövningar, klipp,
användningar av sugklocka och leder till
färre prematura förlossningar.
Upplevelsen av förlossningen har en av
görande betydelse för den födandes framtida
välbefinnande. En svår förlossning kan leda
till förlossningsdepression och framtida
förlossningsrädslor, precis som en stressad
förlossning lättare leder till förlossnings
skador.

varje person i aktiv
”förlossning
ska ha

ningen minska. Arbetstider och scheman ska
möjliggöra ett hållbart arbetsliv.
Idag råder det akut brist på barnmorskor
i Sverige. Det skapar svårigheter att anställa
nya barnmorskor och öka personaltätheten.
Den rödgröna regeringen har tillfört resur
ser för att öka antalet utbildningsplatser,
men det är fortfarande kö till barnmorske
utbildningarna. Region Skåne behöver
därför arbeta aktivt för att skapa fler platser
på barnmorskeutbildningen i Skåne. De
sjuksköterskor som vill utbilda sig till barn
morska ska få göra det på betald arbetstid.
Ibland räcker det dock inte med närvaron
av en engagerad och kunnig barnmorska.
Det finns situationer där den gravida be
höver extra stöd. Därför behöver Region
Skåne utreda möjligheten att erbjuda hjälp
och stöd från en doula eller kulturdoula.
Erbjudandet ska riktas till de gravida som
själva uttrycker och som bedöms ha ett
behov av extra stöd under förlossningen. Det
kan handla om gravida med förlossnings
rädsla, gravida från andra kulturer eller från
olika riskgrupper, till exempel vid oönskad
graviditet, då den gravida är ensamstående
eller där det finns negativa förväntningar
inför förlossningen.
Många har goda erfarenheter av förloss
ningen. Vid en normal förlossning då barnet
mår bra ska Region Skåne erbjuda möjlig
heten att få BB-vård i hemmet. Det betyder
att den som frivilligt väljer att åka hem tidigt
efter förlossningen erbjuds stöd och hjälp i
hemmet, med kontinuerliga hembesök och
möjlighet att kontakta en barnmorska dyg
net runt via telefon.

”

en barnmorska vid sin sida

En cancervård i världsklass

Många barnmorskor känner sig otillräck
liga när tiden inte räcker till och de inte kan
ge det stöd som behövs. För att komma till
rätta med många av problemen i förloss
ningsvården måste fler barnmorskor anstäl
las. Miljöpartiet vill införa ett tydligt mål
om att en barnmorska ska hantera en aktiv
förlossning åt gången. Varje person i aktiv
förlossning ska ha en barnmorska vid sin
sida. Det skapar bättre arbetsmiljö för de
anställda och en bättre upplevelse för den
som ska föda. Tempot för de anställda måste
sänkas, inflytandet öka och arbetsbelast

Varje dag räknas för den som drabbas av
cancer. Att snabbt få diagnos, behandling
och uppföljning gör att fler kan överleva.
Region Skåne arbetar redan efter en
regional cancerplan. Den måste fortsätta att
implementeras och arbetet med standard
iserade vårdförlopp utvecklas. Det räddar
liv och möjliggör en likvärdig vård över hela
Skåne.
Med ökat fokus på prevention och tidig
diagnostik kan antalet människor som
får cancer minska. Insatser måste göras
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både mot individer och samhället i stort.
Hälsofrämjande samtal kan leda till tidi
gare upptäckter av cancer och underlätta
för människor i riskzonen att få stöd för att
ändra sina levnadsvanor. Insatser krävs för
att fler ska delta i olika screeninginsatser,
som screening för bröstcancer och livmoder
halscancer.
Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region
Skåne beslutade 2018 att införa organi
serade test för prostatacancer (PSA-test).
Alla män i åldrarna 50 till 70 år ska få infor
mation om syftet med testet, vad det innebär
och var de kan vända sig om de vill testa sig.
I beslutet finns också etablerandet av ett
regionalt prostatacancercentrum där exper
ter inom urologi, onkologi, bilddiagnostik
och patologi arbetar. Det arbetet måste på
allvar komma igång under 2019.

ställer högre krav på vården finns det stora
möjligheter med ny teknik och utvecklingen
av e-hälsa. Avstånden blir mindre, inflyt
andet kan öka och flexibiliteten bli större.
Vården kommer i framtiden vara mer
fokuserad på individen. Vård i hemmet kom
mer att spela en allt större roll och patienten
kommer i högre utsträckning kunna bo kvar
hemma trots behov av vård och omsorg. Fär
re besök behöver göras på vårdcentraler eller
på sjukhusen när allt från EKG-mätningar
till blodsockermätningar kan göras på dis
tans i hemmet. Livskvaliteten för kroniskt
sjuka kan öka med monitorering och vård
konsultationer på distans från hemmet.
Hemmet blir därmed en ny vårdplats –
med vinster både för patienten och Region
Skåne.

har visat framfötterna
”inomskånee-hälsoområdet,
men arbetet
riskerar nu att gå i stå”

Rikssjukvård och den
högspecialiserade vården
Region Skåne har tilldelats flera områden
inom rikssjukvården. Det gäller barnkirurgi,
hjärtkirurgi för barn och ungdomar samt på
vuxna med medfödda hjärtfel och hjärt- och
lungtransplantationer.
Det är ett kvitto på den skånska sjuk
vårdens kvalitet. Rikssjukvård är hälso- och
sjukvård som endast bedrivs av ett eller ett
par landsting/regioner, men med hela landet
som upptagningsområde. Vården kräver
personal med hög spetskompetens och avan
cerad utrustning.
Region Skåne ska fortsätta att utveckla
den högspecialiserade vården med en mål
sättning om fler uppdrag inom rikssjukvård.
Som del i arbetet med att utveckla Skåne
till en spjutspetsregion behöver den kliniska
forskningen öka. Detta gynnar patienterna,
möjliggör ökad kvalitet och kan leda fram till
nya produkter och tjänster.

Utvecklingen inom e-hälsa går snabbt
framåt. Nya lösningar presenteras kontinu
erligt och innovationerna är många. Region
Skåne har under det senaste åren visat
framfötterna när det gäller e-hälsoområdet,
men arbetet riskerar nu att gå i stå. I Region
Skånes nya organisation har den tidigare
e-hälsoberedningen lagts ner av den styran
de alliansen.
För att ta till vara på alla möjligheter och
undvika fallgroparna måste det finnas en
övergripande politisk styrning och en tydlig
ansvarsfördelning.
Nya digitala lösningar kan skapa inklu
dering och nå nya grupper. Vården kan bli
säkrare och mer lättillgänglig. Samtidigt
visar Region Skånes egna undersökningar
att unga har en mer positiv inställning till
e-hälsa än äldre. Därför är det viktigt med
informationsinsatser för att nå alla grupper i
samhället.
I arbetet måste också hänsyn tas till det
digitala utanförskapet. Det finns människor
som inte har tillgång till dator, mobiltelefon
eller internetuppkoppling. Det är viktigt att
de här grupperna inte hamnar utanför.
En annan utmaning är säkerhet och
integritet. Digitala lösningar kan utsättas för

Digitalisering för framtidens
hälso- och sjukvård
Den skånska hälso- och sjukvården står inför
ett systemskifte.
Samtidigt som en åldrande befolkning
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hackerattacker, samtidigt som den person
liga integriteten kan äventyras. Det är därför
viktigt att Region Skåne även beaktar de här
faktorerna i utvecklingen av e-hälsoområdet.

andra legitimerade yrkeskategorier ska få ett
större ansvar för sina patienter. Då nyttjas
personalens fulla potential och läkarna av
lastas.
Den som vill fortbilda eller vidareutbilda
ska uppmuntras att göra det. Möjligheten till
specialistutbildningar för undersköterskor
och sjuksköterskor måste utökas. Fler ASTtjänster, som följer Vårdförbundets modell
för specialistutbildning av sjuksköterskor,
ska införas i Region Skåne. ST-blocken ska
utökas.
Kompetens och vidareutbildning ska all
tid löna sig. Den som väljer att utbilda sig till
specialistsjuksköterska eller specialistunder
sköterska ska märka det både i lönekuvertet
och i arbetsuppgifterna. Utbildningen ska
vara betald av Region Skåne.
För att öka personalens engagemang och
inflytande ska också möjligheten att driva
personalägda vårdcentraler och personal
kooperativ utredas.
En attraktiv arbetsgivare präglas av
en god arbetsmiljö. Vi vet idag att många
vårdyrken lider av stress, dåliga scheman
och allt för hög arbetsbelastning. Det här
måste Region Skåne arbeta aktivt med och
därför krävs det krafttag för att förbättra
arbetsmiljön. De vårdavdelningarna där
personalen går på knäna måste stärkas upp,
friskvården utökas och möjligheten för tid
till reflektion och andhämtning förbättras.
Allt i vården går inte att kvantifiera och
vårdpersonal behöver avlastas administra
tiva uppgifter.
Det är viktigt att Region Skåne som
arbetsgivare alltid ser den anställda som
en individ. Olika personer har olika förut
sättningar. Region Skåne behöver införa ett
försök med att erbjuda alla som är över 55 år
möjlighet att sänka sin arbetstid till 90 pro
cent och de som är över 60 år till 80 procent
med bibehållen lön. På så sätt kan fler äldre
fås att stanna kvar i yrket.
Heltidstjänst ska vara norm och deltid
ses som en möjlighet om arbetstagaren så
önskar.

Region Skåne som arbetsgivare
Region Skånes medarbetare utför hjältedåd
varje dag. Det är tack vare personalen som
patienterna många gånger erbjuds en vård
i världsklass. Verksamheten står och faller
med hur medarbetarna mår och har det på
sina arbetsplatser.
Inom Region Skånes verksamheter finns
en enorm kompetens och erfarenhet. Det är
personalen som vet vad som fungerar och
inte fungerar. Region Skåne måste bli bättre
på att lyssna och lita på sina medarbetare.

de anställda ska ges ökade
”möjligheter
till inflytande
och medbestämmande”

De anställda ska ges ökade möjligheter
till inflytande och medbestämmande vid till
exempel omorganisationer. Besluten måste
flyttas närmare de som berörs mest. Det ska
finnas en aktiv dialog mellan Region Skåne
som arbetsgivare och de anställda. Det är
viktigt att den anställda inom vården har en
möjlighet att påverka sin arbetssituation.
Större möjligheter till flexibilitet och
påverkan på sin egen arbetstid kan göra
Region Skåne till en attraktivare arbets
givare. Utfasningen av hyrpersonal ska
fortsätta och de interna resursteamen byggas
ut. Utgångspunkten för resursteamen är att
medarbetarna i dessa ska täcka upp för både
längre vakanser och enskilda pass med kort
varsel.
Region Skåne ska arbeta för att förbättra
statusen för sjuksköterskor och ge dem
ansvar för kvalificerade bedömningar av
patientens omvårdnadsbehov. Även under
sköterskans roll ska utvecklas samtidigt som
psykologer, kuratorer, sjukgymnaster och
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hållbart_ resande
Den skånska infrastrukturen kräver stora
investeringar. Idag har kapacitetstaket nåtts
på flera av de skånska järnvägsspåren, med
flaskhalsar som orsakar tågstopp och för
seningar. Södra stambanan är en pulsåder
i det svenska järnvägsnätet, men idag är
det så trångt på spåren att punktligheten i
södra Sverige är en av de sämsta i Europa.
Också på Ystadbanan, Österlenbanan, delar
av Skånebanan och på Västkustbanan in i
Helsingborg har kapaciteten redan nått sitt
tak och risken för störningar är hög.
Dessutom lär det bli trängre.
Enligt Trafikverkets prognos kommer tra
fiken på de skånska järnvägsspåren att öka
med runt 50 procent fram till 2030. På Södra
stambanan spås kapaciteten nå omöjliga 148
procent redan 2025 enligt en annan prognos.
I klartext betyder det att den skånska
järnvägen inte klarar fler tåg. Situationen är
nu så pressad att behoven är akuta.
Trängseln på spåren skapar domino

effekter i den skånska infrastrukturen. Det
gör det svårare att flytta godstransporter till
järnvägen och får färre att ställa bilen för
att ta tåget. Det i sin tur leder till att det blir
trängre på de skånska vägarna.
Den här utvecklingen är ohållbar – både
för klimatet och för Skånes pendlare.

ökad kapacitet på de skånska
”medjärnvägsspåren
skapas ett
attraktivt och hållbart resande”

För att klara framtidens resande krävs
hållbara och långsiktiga lösningar. Det är
nu vi kan bygga framtidens klimatsmarta
infrastruktur. Med ökad kapacitet på de
skånska järnvägsspåren skapas ett attraktivt
och hållbart resande som gör att fler männi
skor kan ställa bilen och ta kollektivtrafiken
istället. Det i sin tur stärker både miljön och
folkhälsan.
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Skåne på nya spår – en
klimatsmart spårsatsning för
hela Skåne

till under en timma. Dubbelspår på hela
Skånebanan skulle minska restiden mellan
Kristianstad och Helsingborg från 80 minu
ter till 45 minuter.
Därmed ökar attraktionskraften hos tågen
och gör det möjligt för fler att välja att åka
kollektivt. Det vinner både miljön och Skåne
på.

Fler järnvägsspår är nyckeln till framtidens
hållbara och klimatsmarta resande. Det
går helt enkelt inte att trycka in fler tåg på
dagens spår, lika lite som det enbart går
att lappa och laga dagens system. Fler spår
avlastar dessutom de skånska vägarna och
leder till minskade köer, bättre framkomlig
het, högre säkerhet och stora miljövinster.
För att lösa de infrastrukturknutar som
finns i Skåne krävs en offensiv politik från
Region Skånes sida
De två andra storstadsregionerna i Sve
rige har sedan flera år tillbaka ingått avtal
med staten om omfattande infrastruktur
paket. I Stockholm investeras nästan
100 miljarder kronor under en tioårsperiod
fram till 2021 i ny infrastruktur. I Göteborg
finns motsvarande Västsvenska paketet, med
satsningar på mer än 38 miljarder kronor.
Motiven till paketen har varit desamma –
att möta de ökade trycket när allt fler män
niskor väljer att bosätta sig i storstadsregio
nerna.
Det är nu hög tid att även Region Skåne,
tillsammans med de skånska kommunerna,
förhandlar fram ett omfattande infrastruktur
paket med regeringen och Trafikverket. Det
behöver innehålla följande satsningar:
•
•
•
•

•

Tidigarelägg investeringar
i höghastighetsjärnväg och
Västkustbanan
I den nationella planen för transportsystem
2018 – 2029 finns två stora järnvägsprojekt
med avgörande betydelse för Skåne med.
Det handlar dels om höghastighetsjärnväg
mellan Lund och Hässleholm och dels om
dubbelspår på sträckan Maria – Helsingborg
C på Västkustbanan.
Tyvärr ligger båda dessa satsningar under
andra halvan av planperioden, alltså efter
2024.

att möta framtidens
”förresebehov
behöver

”

satsningarna tidigareläggas

För att möta framtidens resebehov behö
ver de satsningarna tidigareläggas. Region
Skåne behöver därför verka för att Trafik
verket prioriterar upp investeringarna och
snarast börjar bygga de nya spåren. Sam
tidigt ska Region Skåne driva frågan att
de nya höghastighetstågen ska ha en max
hastighet på minst 320 kilometer i timmen
för att kunna konkurrera med flyget. Ju
större restidsvinster, desto fler kommer att
välja att åka tåg.
Det råder idag en missuppfattning att
höghastighetsjärnvägen endast handlar om
att korta restiden till Stockholm. Så är det
inte. Höghastighetsjärnvägen handlar minst
lika mycket om att avlasta dagens spår på
Södra stambanan. De nya höghastighets
spåren kommer att användas både av hög
hastighetståg mellan Skåne och Stockholm
och snabbgående regionaltåg. Därmed
frigörs utrymme för Pågatåg och godståg
på dagens två spår, med mindre risk för

Dubbelspår på hela Skånebanan
mellan Helsingborg och Kristianstad.
Dubbelspår på delar av Ystadbanan.
Dubbelspår på delar av
Trelleborgsbanan.
En helt ny Simrishamnsbana mellan
Simrishamn och Malmö via Tomelilla,
Sjöbo, Dalby och Staffanstorp.
Spårbunden trafik mellan Malmö och
Näset samt Helsingborg och Höganäs.

De här satsningarna bygger ihop Skåne
och skapar en helt ny arbets- och bostads
marknad, med kortare restider och mindre
känslighet för störningar och förseningar.
Med en helt ny Simrishamnsbana skulle
restiden mellan Simrishamn och Malmö
minska från dagens dryga en och halv timma
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förseningar och inställda tåg.
En satsning på höghastighetsjärnväg
kommer därmed gagna alla som reser i
Skåne – oavsett om destinationen är Stock
holm eller Sösdala.

måste Region Skåne också driva att Trafik
verket genomför hållbara, klimatsmarta
och långsiktiga lösningar för att rätta till de
problem den skånska infrastrukturen lider
av. Pengarna det skulle kosta att bygga ut
E6 måste istället läggas på fler och bättre
järnvägsspår.
Med en utbyggnad av järnvägen kan fler
godstransporter ledas om från de skånska
vägarna. Det minskar belastningen och ökar
säkerheten.

Järnväg istället för asfalt - nej
till E6 som sexfilig motorväg
I ett läge när klimathotet är akut är det helt
oacceptabelt att Region Skåne driver på för
stora motorvägsbyggen.
I februari 2018 beslutade regionfullmäk
tige att Region Skåne ska verka för att E6
med tillfartsvägar får sex körfält. Det beslu
tet måste rivas upp.
En utbyggnad av E6:an till sex
motorvägsfiler kommer att leda till mer
trafik och större utsläpp av koldioxid, sam
tidigt som varken säkerheten blir bättre eller
bilköerna försvinner.
Det är inte bara Miljöpartiet som anser
det, utan även forskare och infrastruktur
experter. I studie efter studie konstateras
att en utbyggnad av motorvägar till sex filer
leder till mer trafik och att trängseln och
köerna därmed inte försvinner. Trafikverket
varnar för att sex filer på E6 kommer att
leda till stora störningar med risk för kraftig
överbelastning på sekundärvägnätet i västra
Skåne.

Nattåg till Europa
Upplev konsten, modet och maten i Paris.
Möt våren bland myllret av människor i Ber
lin. Åk på arbetsresa till Bryssel eller upp
täck shoppingen och nattlivet i Hamburg.
Många av oss älskar att resa och möta nya
människor och kulturer, men vi vill också
kunna göra det med gott samvete och utan
att bidra till klimatförändringar.
Intresset för att ta tåget istället för flyget
växer sig allt större, men alla som någon
gång har bokat tågbiljetter ut i Europa vet
att det idag är betydligt krångligare än att
köpa en flygbiljett. Det krävs både tid och
planering för att resa klimatsmart.
Det måste förändras.
Det behövs en helt ny tågpolitik i både
Sverige och Europa, med en vision om
snabba och bekväma tågförbindelser.
Skånes geografiska läge gör att avståndet
till kontinenten är kort. Det gör också att
Skåne har alla möjligheter att gå i bräschen
för framtidens klimatsmarta resor.

byggs fler motorvägsfiler
”korkas
istället mindre vägar
i anslutning till E6 igen”

region skåne behöver visa
”framfötterna
för att skapa
ett fossilfritt resande”

Enkelt uttryckt: byggs fler motorvägsfiler
korkas istället mindre vägar i anslutning till
E6 igen och trafikinfarkterna riskerar att
spridas till påfarter, avfarter, in i samhällen
och ut på landsvägar.
Valet står nu mellan att slänga pengar på
en lösning som varken myndigheter eller
forskare tror på – eller att satsa på framtiden
med en utbyggnad av den skånska järn
vägen.
Det är hög tid att Region Skåne lyssnar
på de myndigheter, forskare och experter
som kan frågan bäst. Förutom att riva upp
beslutet att verka för motorvägsutbyggnader

Region Skåne behöver visa framfötterna
för att skapa ett fossilfritt resande. Som del
av det arbetet måste Region Skåne driva på
för att Trafikverket upphandlar nya natt
avgångar från Malmö central. Sträckorna
Malmö – Berlin, Malmö – Paris, Malmö
– Hamburg och Malmö – Bryssel ska prio
riteras. Samtidigt ska Region Skåne aktivt
arbeta för att Trafikverket verkar för att
förenkla tågbolagens bokningssystem.
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Skåne som Sveriges främsta
cykelregion

Ett föredöme på området är Köpenhamn,
som gjort stora investeringar i supercykel
vägar. De gör de lätt att ta sig från krans
kommunerna in till de centrala delarna av
Köpenhamn. På kort tid har antalet cykel
pendlare ökat markant i den danska huvud
staden när fler insett att det både går snab
bare, är hälsosammare och mer miljövänligt
att välja cykeln.
Region Skåne bör aktivt ta lärdom av
Köpenhamns arbete med supercykelvägar.
En supercykelväg behöver byggas mellan
Malmö och Lund och sedan följas av fler
supercykelvägar i Skåne.

Skåne har stora möjligheter att bli en av
Europas ledande cykelregioner. Korta av
stånd och ett relativt platt landskap gör det
lätt för många att välja cykeln till arbetet,
skolan, fritidsaktiviteten eller till service och
handel. Stora natur- och kulturvärden, en
utvecklad turistsektor och variationen mel
lan stad och land kan locka cykelturister hit.
Redan idag görs hundratusentals cykel
resor runt om i Skåne, men för att bli en
ännu mer attraktiv cykelregion krävs en
ännu högre växel i satsningarna på cykeln.
Miljöpartiet har i det rödgröna styret
varit pådrivande för satsningar på cykeln.
2017 antog regionala utvecklingsnämnden
Skånes första cykelstrategi. Den har följts
av Sveriges mest ambitiösa plan för cykel
investeringar. Tillsammans med de skånska
kommunerna satsas 1,5 miljarder kronor på
nya och förbättrade cykelvägar och på högre
säkerhet för cyklisterna. Så mycket pengar
har aldrig tidigare satsats på cykeln i en
regional infrastrukturplan.

En kollektivtrafik att lita på
Kollektivtrafiken är avgörande för att klara
klimatutmaningen och ställa om till ett grönt
och hållbart samhälle. Fler behöver ställa
bilen och åka tillsammans.
Målet är att kollektivtrafikens andel av
resandet ska fördubblas. För att nå det målet
krävs en kollektivtrafik som både är pålitlig
och säker. Det behövs robusthet i systemen.
Tyvärr har förseningar och tågstrul
många gånger blivit vardagsmat för skånska
pendlare och tågresenärer. Missnöjet är stort
bland många passagerare.
Det enda sättet att långsiktigt lösa pro
blemen är att bygga fler spår och utöka
kapaciteten. Region Skåne behöver driva
på för kraftfulla investeringar i nya spår
och upprustning av befintliga spår i Skåne.
Arbetet med det regionala trafikförsörjnings
programmet för Skåne 2020-2030 är av
yttersta vikt för att skapa en hållbar infra
struktur. Alliansen underfinansierar i sin
budget kollektivtrafiken. Det säger vi nej till
och tillför sammanlagt 349 miljoner kronor.
Det är 60 miljoner kronor mer än Allian
sen och möjliggör att trafikförsörjnings
programmet kan genomföras.
Framtidens tåg behöver kunna ta fler pas
sagerare. Upphandlingen av dubbeldäckar
tåg på sträckan Köpenhamn – Malmö –
Lund – Helsingborg ska ske skyndsamt. De
nya dubbeldäckartåget, som kallas System 3,
behöver ha en kapacitet på minst 1 000 pas
sagerare. Samtidigt måste också busstrafiken
utvecklas, med fler satsningar på super
bussar och särskilda bussfiler.

att välja cykeln framför bilen
”stärker
också folkhälsan”

Miljöpartiet ser de här satsningarna som
början på arbetet för att etablera Skåne som
en högklassig cykelregion. De pengar som
nu investeras hjälper till att bygga ihop det
skånska cykelvägnätet och gör det lättare
för skåningar och besökare att göra klimat
smarta och hållbara val när de väljer färd
medel. Att välja cykeln framför bilen stärker
också folkhälsan.
Vi vet idag att det största hindret för att få
fler att välja cykeln är dåliga cykelbanor och
osäkra trafiklösningar. Därför är arbetet med
cykelstrategin och cykelinvesteringarna helt
avgörande i en grön omställning.
Strategin och planen kommer att spela en
viktig roll för att stärka Skåne som besöksoch turistmål. Cykelturism ökar i både
Sverige och övriga Europa och omsätter på
många håll miljonbelopp varje år. Den po
tentialen måste Region Skåne bli ännu bättre
på att utnyttja.

21

I större städer behövs ytterligare sats
ningar på expressbussar. Malmö och Hel
singborg har goda förutsättningar för spår
bunden trafik, där Region Skåne redan nu
behöver börja planera för spårväg. Goda ex
empel från andra europeiska städer visar att
satsningar på spårväg skapar arbetstillfällen
och stärker städernas identitet.
Region Skåne ska arbeta aktivt för att
genomföra morgondagens kollektivtrafik.
Skånetrafiken ska vara innovationsdrivande
och hitta nya lösningar för att öka det kollek
tiva åkandet.
Dagens resenärer ställer allt högre krav
på kvalitet, utbud och service. Det måste
Region Skåne och Skånetrafiken ta på allvar.
Det kan till exempel handla om att det finns
tillgång till ett stabilt trådlöst internet på
bussar och tåg, att resan är bekväm och att
det är lätt att köpa biljetter.
Vid eventuella förseningar ska informa
tionen ske snabbt och tydligt. Det arbetet
måste förbättras. Ersättningen vid för
seningar ska vara skälig och det ska vara
enkelt att söka denna ersättning.

Region Skåne och Skånetrafiken ska alltid
sträva efter att hålla nere biljettpriserna.
Den offentliga finansieringen av kollektiv
trafiken behöver på sikt öka.

resan - från
”heladörrdentillhållbara
dörr - ska vara
attraktiv”

Alla skåningar ska ha tillgång till en fung
erande kollektivtrafik. Hela den hållbara re
san – från dörr till dörr – ska vara attraktiv.
Busstorg och busshållplatser ska där så be
hövs rustas upp, fler pendlarparkeringar och
stöld- och väderskyddade cykelparkeringar
behöver byggas och förutsättningarna för
bilpooler förbättras.
För att göra resan mer hållbara arbetar
Region Skåne med att ersätta gamla driv
medel med nya, mer miljövänliga alter
nativ. Det arbetet måste fortsätta. Bussar i
regionaltrafik ska drivas av biogas samtidigt
som el är att föredra i städer. Det minimerar
luftföroreningar och minskar bullret.
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miljö och klimat
Den här budgeten läggs efter en sommar
präglad av extremhetta och torka. En his
toriskt långvarig värmebölja halverade de
skånska skördarna och fick brunnar och
vattendrag att sina. Spannmålssilorna har
ekat halvtomma och bönder har tvingats
nödslakta djur.
Sommaren 2018 gav en försmak av vad
ett förändrat klimat betyder. Många fick upp
ögonen för att även vi i Sverige och Skåne
kommer att drabbas av klimatförändringarna.
När FN:s klimatpanel IPCC i oktober
2018 publicerade sin klimatrapport var bud
skapet dramatiskt. Redan vid en temperatur
höjning på 1,5 grader kommer skadorna på
många ekosystem bli irreparabla och vid två
grader – det mål som sattes i Parisavtalet –
katastrofala.
Men bakom de mörka rubrikerna
finns också hopp. Det är ännu inte för
sent att vända utvecklingen. Fönstret står
fortfarande på glänt.

Varken Region Skåne eller någon annan
har råd att inte tänka på miljön. Varje beslut
som Region Skåne tar måste vara klimat
smart. Skåne ska vara ett föredöme på
klimatområdet och gå före och visa att en
grön klimatomställning är möjlig. Det arbe
tet ska ge eko i både i Sverige och världen.

hänsyn till miljön ska tas
”
i varje enskilt politiskt beslut”

Miljöpartiet har varit starkt pådrivande
för att Region Skåne ska anta ett klimat
politiskt ramverk. Det ramverket måste nu
genomsyra allt arbete i regionen. Hänsyn
till miljön ska tas i varje enskilt politiskt
beslut. Ett klimatpolitiskt råd ska inrättas
med representanter för näringsliv, forskning
och det oberoende föreningslivet. Därmed
blir kopplingen till forskning och närings
liv starkare och klimatarbetet får en ännu
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större tyngd. Enligt beslutet ska en klimat
redovisning presenteras i samband med
varje årsredovisning – Miljöpartiet vill gå ett
steg längre och se en klimatredovisning även
i samband med delårsredovisningarna.
Skåne ska vara fossilbränslefritt 2020 och
klimatneutralt 2030. För att nå de målen
krävs ett målmedvetet arbete. Skånetrafiken
har idag Sveriges mest miljövänliga fordons
flotta, men serviceresor och Regionservices
fordon har inte kommit lika långt. Det arbe
tet måste påskyndas.

Så ser verkligheten ut i världens hav.
Plast motsvarande en fullastad sopbil vräks
i havet – varje minut. 2050 kommer det att
finnas mer plast än fisk i världens hav.
Det är lätt att tänka sig att det är värre
på andra håll i världen, men Skåne är långt
ifrån förskonat.
I Öresund har det hittats mer än
7 000 plastpartiklar per kvadratkilometer
hav. Längs hela den skånska kusten har
prover visat på förekomsten av mikroplaster
i vattnet. På stranden i Järavallen hittades
510 skräpartiklar per 100 meter strand.
80 procent var av plast – från engångsartik
lar som sugrör, plastbestick och snabbmats
behållare till cigarettfimpar, plastpåsar och
små mikroplaster.
Plasten hotar inte bara djurlivet, mikro
plaster riskerar också att hamna i vår föda.
Var femte sill som fångas utanför Bornholm
och var tredje makrill i Östersjön har mikro
plaster i sig enligt mätningar som gjorts.
Region Skåne måste ta plasthotet på
allvar.
Arbetet för att minska plastanvändningen
i regionens verksamheter behöver stärkas.
Produkter av plast, särskilt engångsartiklar,
ska i högre utsträckning ersättas med produk
ter i mer miljövänliga material. I de fall där
klimatsmarta ersättningsprodukter inte finns
på marknaden ska innovationsupphandlingar
ske i större utsträckning än i dag. Samtidigt
ska ett köpstopp för rengörings- och kropps
vårdsprodukter som innehåller mikroplaster
införas där så är möjligt.

region skåne ska aktivt ingå
”
samarbeten med gröna näringar”

Region Skåne ska ställa tydliga krav både
i upphandlingar och i samarbeten med
näringslivet. De näringslivskluster som tar
emot ekonomiskt stöd av Region Skåne ska
tydligt bidra till en grön omställning och
Region Skåne ska aktivt ingå samarbeten
med gröna näringar för att skapa fler arbets
tillfällen. Samtidigt ska den skånska biogas
produktionen ges bättre förutsättningar
inför framtiden.
För att nå målen om en klimatsmart och
hållbar framtid måste Region Skåne bli ännu
bättre på energieffektivisering och att endast
använda el från förnybara källor. En solcells
plan ska tas fram med ett tydligt mål att öka
investeringarna i solceller på Region Skånes
fastigheter. Anställda inom Region Skåne
ska i större utsträckning välja klimatsmarta
resealternativ vid tjänsteresor, med färre
flygresor och resor med fossilbränsledrivna
bilar.
På så sätt kan Skåne bli ett grönt före
döme. Region Skåne har redan kommit långt
– nu är det dags att komma ännu längre.

Östersjön – ett hav i kris
Övergödning, miljögifter, klimatförändringar,
plastskräp och läkemedelsrester – hoten mot
de skånska vattendragen är många.
Östersjön är idag ett hav i kris och situa
tionen är på många sätt akut. Sedan mil
lennieskiftet har bottendöden brett ut sig i
rasande fart – från ungefär fem procent runt
år 2000 till 15 procent i mitten av 2010-talet.
Idag är en yta dubbelt så stor som Danmark
så pass syrefattig att allt liv har försvunnit.
Region Skåne måste ta krafttag för att
skydda våra sjöar, vattendrag och hav.
Samverkan med de skånska kommunerna
och länsstyrelsen behöver stärkas. Den

Det stora plasthotet
Tänk dig att du sitter på din favoritstrand i
Skåne eller promenerar på bryggorna i någon
av de skånska hamnarna. Du är där för att
njuta av sommaren, men så dundrar plötsligt
en sopbil fram till vattenkanten. Så kommer
en sopbil till, och sedan en till, ja faktiskt en
ny sopbil varje minut. Alla dumpar de sina
laster av plastskräp direkt i havet.
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rödgröna regeringen har gjort en historiskt
stor satsning på renare hav, med mer än
2,1 miljarder under tre år till bland annat fler
våtmarker, sanering av vrak, minskning av
miljögifter och fler skyddade marina områ
den. Det är pengar som kommer Skåne och
de skånska kommunerna till gagn och därför
behöver Region Skåne verka för att sats
ningen fortsätter – även med en ny regering.
Till följd av stigande havsnivåer och
klimatförändringar har stranderosionen
de senaste åren accelererat i Skåne. Region
Skåne måste ta ett övergripande ansvar och
stötta de kommuner som är särskilt drabbade.

näringen främjas. De viktiga värden som
finns i Öresund skulle därmed synliggöras.

Minskade utsläpp av läkemedel
Varje år släpps minst 275 kilo läkemedel
ut i Öresund utanför Malmö och 160 kilo
utanför stränderna runt och i Helsingborg.
I hela Skåne handlar det om minst 600 kilo
läkemedel som hamnar i de skånska vatten
dragen. I mätningar har allt från blodtrycks
sänkande medicin till smärtstillande läke
medel och antidepressiva medel hittats i
betydande mängder.
Utsläpp av läkemedel i hav och vatten
drag är många gånger ett dolt problem som
kan påverka hela ekosystem. De skånska
reningsverken klarar inte av att rena vattnet
från läkemedel, samtidigt som det även före
kommer utsläpp från den skånska hälso- och
sjukvården.
Runt om i Sverige pågår nu försök och
tester för att komma till rätt med proble
met, både i kommuner och regioner och
landsting. Nya lösningar gör det bland annat
möjligt att effektivt rena toalettvattnet från
antibiotika på sjukhusens infektionskliniker.

Öresund – vårt gemensamma
ansvar
Det marina livet i Öresund är på många
sätt unikt. Förbudet mot trålning har med
fört särskilt goda förutsättningar för en
livskraftig marin miljö. I sundet finns bra
fiskebestånd av bland annat sill, torsk och
rödspätta, samtidigt som viktiga ålgräsängar
och musselbanker är bevarade.
Samtidigt är hoten mot Öresund
många. Trots totalförbudet hittade miljö
organisationen Sea Shepherd sju olagliga
trålar på en sträcka på endast en kilometer
vid en kontroll 2018. Under lång tid har det
i Danmark varit tillåtit med så kallad sand
sugning, där bottensand sugs upp för att
användas i cement vid stora byggprojekt.
Plast och läkemedel förorenar och spolas
upp på stränderna.
Det pågår just nu ett arbete i framförallt
Danmark för att öka skyddet. Den danska
regeringen har tagit ett beslut att följa Sve
riges exempel och förbjuda sandsugning.
Samtidigt ska Öresund få ett stärkt skydd
under EU:s havsmiljödirektiv.
Arbetet för att stärka skyddet är avgö
rande för Öresunds framtid. Miljöpartiet vill
att ett marint naturreservat inrättas i hela
Öresund. Region Skåne behöver göra ge
mensam sak med representanter för danska
kommuner och regioner för att påverka den
danska och svenska staten. Ett marint natur
reservat skulle innebära att tillsynen och
kontrollen av trålningsförbudet kan stärkas,
att fisket kan utvecklas hållbart och besöks

region skåne behöver
”
förbättra sitt arbete för att
minska läkemedelsutsläppen”

Region Skåne behöver förbättra sitt
arbete för att minska läkemedelsutsläppen.
Bättre samarbete med Skånes kommuner,
men också satsningar på nya lösningar och
ny teknik kan bidra till renare vattendrag
och minskade utsläpp. Samtidigt måste
det bli lättare för medborgare att lämna in
överblivna mediciner så att de inte hamnar i
naturen.

Vi måste sluta slänga mat
Nästan en tredjedel av all mat inom den
skånska hälso- och sjukvården slängs.
Särskilt ute på sjukhusens olika vård
avdelningar kasseras varje dag stora mäng
der mat.
Det är viktigt att Region Skåne arbetar
aktivt för att minska matsvinnet – både i de
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egna verksamheterna och i samhället i stort.
Maten påverkar hur vi mår och hur
snabbt vi tillfrisknar. Det är därför oerhört
viktigt att den mat som serveras inom
Region Skåne håller en hög kvalitet och
skapar matglädje. Det minskar matsvinnet
och får patienterna att må bättre
Maten som serveras inom Region Skånes
verksamheter ska i så stor utsträckning som
det går vara ekologisk och närodlad. Det ska

ställas etiska krav på god djurhållning vid
upphandling av kött, mjölk, ägg och andra
djurprodukter. Den fisk som serveras ska
vara certifierad med en högt ansedd miljö
märkning.
Ett tydligt mål om att Region Skånes
inköp av livsmedel ska vara 100 procent
ekologiskt 2025 behöver sättas upp. Likaså
behöver Region Skåne ett tydligt mål att
matsvinnet halveras till 2022.
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regional utveckling
Skåne har stora möjligheter att bli en av
Europas ledande framtidsregioner. Med
ett grönt näringsliv som satsar på morgon
dagens innovationer och forskning och
utbildning med hög kvalitet kan Skåne ta
steget in i framtiden.

högskola har fått universitetsstatus och
Region Skåne har ingått avtal med staten
om höghastighetsjärnväg och infrastruktur
satsningar. Forskningsanläggningarna ESS
och MAX IV bidrar till att göra Skåne till en
tillväxtmotor.
Men bakom framgångarna finns också
utmaningar. Skåne har idag den lägsta
sysselsättningsgraden av alla Sveriges län,
med stora regionala skillnader mellan olika
skånska kommuner. Medelinkomsten är
lägre än rikssnittet samtidigt som befolk
ningen blir allt äldre.
När den här budgeten läggs har varslen
duggat tätt i Skåne. Hundratals och åter
hundratals jobb är i farozonen. I det läget är
det ytterst olyckligt att det borgerliga styret
väljer att kraftigt skära ner i den regionala
utvecklingsnämnden. När utvecklings
arbetet behöver stärkas och klimatarbetet
och folkhälsoarbetet prioriteras upp lägger
Alliansen istället fram ett riktat sparbeting

jämställdhet, jämlikhet och anti”diskriminering
är nyckelord för att
skapa ett välmående samhälle”

Region Skåne ska präglas av öppenhet
och mångfald. Jämställdhet, jämlikhet och
antidiskriminering är nyckelord för att skapa
ett välmående samhälle. Medborgarna ska
ges förutsättningar att vara delaktiga. Sats
ningar måste ske på folkhälsan och för att
motverka ekonomiska klyftor.
Den skånska tillväxten är just nu hög.
Befolkning har ökat rekordartat och
byggandet har skjutit i höjden. Malmö
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på 30 miljoner, varav 15 miljoner 2019. Det
säger vi i Miljöpartiet nej till.
För att möta utmaningarna krävs en grön
omställning. Miljöaspekten måste väga tungt
när vi fattar beslut för framtiden och arbetet
med en klimatväxling måste växlas upp. En
grön omställning skapar nya arbetstillfällen,
växande företag och smarta innovationer,
särskilt i näringar som gynnar landsbygden.
Samtidigt krävs mer resurser till de skånska
folkhögskolorna och därför tillför Miljö
partiet fem miljoner extra till fler utbild
ningsplatser. Genom att använda investe
ringar och beställningar kan det offentliga
balansera de konjunktursvängningar som
står framför oss.
Region Skåne ska vara en offensiv part
i skapandet av ett hållbart och grönt sam
hälle. Nya utvecklingsområden ska beja
kas. Life Science-området, dvs företag som
utvecklar nya medicinska innovationer, har
redan en stark ställning i Skåne med bland
annat Medicon Village i Lund. Miljöteknik
och clean-tech är andra framtidsbranscher
som Region Skåne ska stödja, samtidigt
som livsmedelsbranschen i Skåne är i stark
utveckling med nya klimatsmarta idéer
och produkter. Arbetet med livsmedels
strategin ska fortsätta för att stärka Skånes
framtida livsmedelsutveckling. Business
Region Skåne med sina dotterbolag är
viktiga i sin roll att marknadsföra Skåne
och arbeta för att locka fler besökare, stora
evenemang, filmproduktioner och invest
eringar till Skåne. Internationellt samarbete
både i Öresundsregionen och i Europa, som
Greater Copenhagen and Skåne Committee,
ska utvecklas och få en grönare inriktning.
För att utveckla framtidens företag och
innovationer behövs mötesplatser där entre
prenörer kan mötas och utveckla sina idéer.
Region Skåne behöver därför stödja olika
nätverk och inkubatorer.
För att nå målen om en hållbar framtid
måste vi alla ställa om till en ekonomi där
vi byter, lagar och återanvänder istället för
att slänga och köpa nytt. Det gäller också
Region Skåne. Den cirkulära ekonomin mås
te utvecklas, kretsloppstänkandet få större
utrymme och den biologiska mångfalden
skyddas. Resurser måste delas mellan fler
och Region Skåne behöver arbeta aktivt med

återvinning och återbruk. A
 vfallshanteringen
måste bli bättre och mer klimatsmart. Ett
konkret exempel är biogasproduktion, där
avfall blir energi, värme och bränsle.

miljöpartiet vill se en
”
kraftsamling för fler jobb i skåne
och minskad arbetslöshet”

Miljöpartiet vill se en kraftsamling för
fler jobb i Skåne och minskad arbetslöshet.
Idag är arbetsmarknadspolitiken centrali
serad, men ingen kan de skånska förutsätt
ningarna lika bra som skåningarna själva.
Region Skåne ska arbeta för att få ett större
ansvar för arbetsmarknadspolitiken för att
stärka den regionala arbetsmarknaden. Fler
vägar måste skapas in på arbetsmarknaden
och där kan Region Skåne gå före, med fler
praktikplatser i den egna verksamheten,
projekt för bättre validering av utländska
examina och bättre matchning på arbets
marknaden.

Hållbara upphandlingar
Som en av Skånes största upphandlare har
Region Skåne en enorm kraft att förändra.
Den möjligheten måste regionen ta tillvara
på. Genom att vara en medveten och envis
konsument kan större krav ställas på miljö
hänsyn och socialt och etiskt ansvar. God
arbetsmiljö och bra arbetsvillkor ska vara
självklarheter hos Region Skånes leveran
törer. Produkter med stor klimatpåverkan
ska fasas ut och ersättas med mer klimat
smarta alternativ. Arbetet för att få bort
farliga kemikalier måste intensifieras, med
särskilt fokus på miljöer där barn och unga
vistas, som barnsjukhus och barnavårds
centraler.
Ibland finns inte klimatsmarta produkter
på marknaden. Det kan vara för att det inte
funnits någon efterfrågan eller för att pro
dukten inte har tagits fram än. För att bidra
till ett mer hållbart samhälle behöver Region
Skåne utveckla arbetet med så kallade
innovationsupphandlingar. Ett framgångs
rikt exempel där det redan skett är inköp
av engångsförkläden i regionens verksam
heter. Tidigare var förklädena tillverkade i
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plast och det var svårt att hitta alternativ på
marknaden. Region Skåne genomförde då
en innovationsupphandling där ett lokalt
företag tog fram nya förkläden av sockerrör.
I regionens verksamheter används 6,5 mil
joner förkläden varje år, vilket gör att utsläp
pen med de nya klimatsmarta förklädena
minskat från 280 ton koldioxid till 25 ton.
Miljöpartiet vill se fler sådana upphand
lingar.

 ntalet upphandlingar från sociala företag
a
som anställer människor som annars står
långt från arbetsmarknaden ska öka. Det
arbetet är viktigt.
Region Skåne behöver också stärka sitt
arbete med sociala investeringar. I Sverige
är sociala utfallskontrakt fortfarande rela
tivt ovanligt, men intresset ökar och bland
Sveriges offentliga aktörer har Norrköping
varit en föregångskommun. Ett socialt
utfallskontrakt innebär att det offentliga
samarbetar med en extern finansiär, som
återtar sig att nå ett specifikt mål. Insatserna
finansieras av den externa aktören, som får
ersättning från den offentliga aktören utifrån
utfall av insatserna. Region Skåne behöver
aktivt utreda hur sociala utfallskontrakt kan
användas även här.

idéburna sektorn
”avtal medska denpremieras
”

Samtidigt måste Region Skåne bredda sin
syn på upphandlingsprocessen. Avtal med
den idéburna sektorn ska premieras och
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Kultur för en hållbar
framtid
_
Från statarlängor och medeltida borgar till
modern design, nycirkus, serietidningar
och filmfestivaler – bredden i det skånska
kulturlivet som får stöd från Region Skåne
är stor. Ett 80tal fristående aktörer får
ekonomiskt bidrag för att kunna fortsätta
och utveckla sin verksamhet, samtidigt
som Region Skåne står som huvudägare till
Malmö Opera, Skånes Dansteater, Musik i
Skåne och Film i Skåne.
Kulturen och de kreativa näringarna ger
upplevelser, stärker bildningen och får nya
idéer att växa fram. Konst och kultur kan ut
mana etablerade föreställningar och stimu
lera det kritiska tänkandet. Ett rikt kulturliv
bidrar till att göra Skåne till en attraktiv och
dynamisk framtidsregion, samtidigt som
både demokratin och folkhälsan stärks. Kul
turen lockar också besökare och turister från
andra länder och delar av Sverige.
Det är viktigt att alla har möjlighet att ta
del av och utöva konst och kultur. Region

Skåne ska fortsätta vara en viktig aktör för
det skånska kulturlivet och mångfalden ska
skyddas. Det gagnar både verksamheterna
och befolkningen i Skåne, som många
gånger kan erbjudas konst och kultur i inter
nationell toppklass.

Kulturen är för alla – satsningar
på digitala kanaler
Tillgången till den skånska kulturen är
idag ojämlik. Vissa grupper är under
representerade bland dem som tar del av
den offentligt finansierade kulturen. Den
aspekten måste alltid finnas med i Region
Skånes kulturpolitik.
Med digital teknik kan lokala biogra
fer och olika samlingssalar lättare erbjuda
kulturupplevelser även på mindre orter.
Påkostade evenemang kan ses av fler utan
för storstäderna. Museer kan digitalisera
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sina samlingar för att nå större befolknings
grupper när det blir möjligt att ta del av
både ny kultur och kulturarvet på sin dator,
mobiltelefon eller läsplatta.
De verksamheter som Region Skåne är
ägare i ska ha ett tydligt uppdrag att se till
att alla invånare har tillgång till deras verk
samheter. Det kan ske med digital teknik,
men också genom fler ambulerande före
ställningar och ett stärkt samarbete med
skolor runt om i Skåne. Den kompetens och
den kraft som finns hos medarbetarna i den
skånska kultursektorn ska spridas, särskilt
till barn och unga.

Kulturen får oss att må bra

En kulturbiljett inom
kollektivtrafiken

Få platser i landet har en sådan unik mång
fald av kultur samlad på en liten yta som
Skåne. I förlängningen kan det leda till
positiva gemensamma upplevelser, stärkt
identitet samt motverka utanförskapet.
Region Skåne ska ta initiativ till och stödja
gränsöverskridande samarbetsprojekt inom
kultur- och idrottsområdet som möjliggör
kreativa och spontana möten.

Kulturen har en viktig roll att spela i att
förebygga ohälsa och bidra till ett snabbare
tillfrisknande hos många patienter. Därmed
kan kulturen också spela en avgörande roll i
Region Skånes verksamheter.
Hälso- och sjukvården måste bli bättre på
att skriva ut kultur på recept som ett alter
nativ till mediciner. Det är en effektiv metod
för att minska överutskrivningen av läke
medel och samtidigt påskynda läkandet.

Kultur över gränserna

Samtidigt som den digitala tekniken river
barriärer och gör kulturen tillgänglig för fler
finns det också en oerhörd kraft att få ta del
av kulturen där den utövas.
Som del av arbetet med att nå ut till fler
skåningar ska Region Skåne därför införa en
kulturbiljett inom kollektivtrafiken för att
underlätta för boende i hela Skåne att ta sig
till kulturinstitutioner och större kultur- och
idrottsevenemang.

Bättre villkor för kulturskapare
Konstnärer, musiker, dansare, skådespelare
och författare – många kulturarbetare lever
under tuffa villkor med otrygga anställningar
och låga ersättningar.
Region Skåne ska underlätta för kultur
skaparna i Skåne. Villkoren för kultur
arbetare måste förbättras och i de verk
samheter där Region Skåne är ägare ska
rimliga ersättningar betalas ut. Insatser för
att stödja professionella kulturskapare ska
fortsätta att utvecklas genom till exempel
stöd till kollektivverkstäder och centrum
bildningar. Möjligheten att söka fria medel
för mindre projekt ska stärkas.

Arkitektur och design för att
forma ett hållbart samhälle
Miljön vi lever i blir allt viktigare för hur vi
mår. Arkitektur, form och design – det som
kallas för gestaltad livsmiljö – formar alla
skåningars vardag. Människans välmående
måste alltid sättas i centrum när stads
miljöer utvecklas. Region Skåne ska stödja
arbetet med att skapa ett hållbart samhälle
både för människor och miljön. S
 atsningar
ska göras på fler mötesplatser över
generationsgränserna, lugna och stressfria
miljöer, gröna rum och mötesplatser som
bryter social isolering.
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demokrati
_
Vi lever i en orolig tid.
Antalet hatbrott ökar i Sverige. Synagogor
och moskéer utsätts för attentat och skade
görelse. Nynazister visar öppet sitt hat och
hotar och misshandlar oliktänkande.
Homofobi, trans och bifobi är vardag
för många människor. Antisemistim och
islamofobi är gift som sprider sig i sam
hället.
Demokratin kan aldrig tas för given.
Varken Sverige eller Skåne är immunt mot
odemokratiska krafter.
Därför är det så viktigt att demokrati
arbetet alltid tas på allvar. Demokratiska
fri och rättigheter är något att kämpa för
varje dag.
Det är olyckligt att det nya borgerliga sty
ret i Region Skåne helt avvecklar Demokrati
beredningen. Deras arbete behövs mer än
någonsin och hade tvärtom behövts stärkas
och utvecklas.
Trots att Demokratiberedningen nu läggs

ner krävs att Region Skåne fortsätter att
prioritera och fokusera på demokratiarbetet.

region skåne ska vara
”
en samlande kraft i arbetet
mot intolerans och hat”
Främlingsfientliga och extremistiska
krafter ska motverkas. Region Skåne ska
vara en samlande kraft för Skånes kommu
ner i arbetet mot intolerans och hat.
Samtidigt behöver dialogen med med
borgarna stärkas. Närheten mellan politiken
och människors vardag måste synliggöras
ännu mer.
Valdeltagandet är över lag högt i Skåne,
men det finns undantag. I vissa valdistrikt
går inte ens hälften av de röstberättigade till
valurnorna. I andra sjönk valdeltagandet i
valet 2018.
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Det är på många sätt ett demokrati
problem som måste tas på allvar av Region
Skåne. Arbetet med att nå ut till grupper
som väljer att inte rösta måste förbättras.
Region Skåne ska vara en region som
präglas av mångfald och öppenhet. Minori
teters rättigheter ska skyddas och informa
tion från Region Skåne finnas på flera olika

språk. Alla människor, även de utan giltiga
identitetshandlingar, ska ha tillgång till
grundläggande samhällsfunktioner som vård
och skola.
Region Skåne ska aldrig vara tyst när
demokratin och mänskliga rättigheter hotas.
Det måste vara en självklarhet.
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Miljöpartiet de gröna yrkar
att regionfullmäktige
beslutar:
_
Hälso- och sjukvård

1. att anta Miljöpartiet de grönas budget
i sin helhet.
2. att fastställa skattesatsen till
11,34 kronor.
3. att fastställa upprättat förslag till
resultatbudget, kassaflödesbudget
och balansbudget för verksamhetsåret
2019 enligt bilaga 1-3.
4. att fastställa upprättat förslag till
regionbidrag till Region Skånes
nämnder för verksamhetsåret 2019
enligt bilaga 4A och 4B.
5. att fastställa investeringsram för 2019
enligt bilaga 5.
6. att ställa investeringsramen till
regionstyrelsens förfogande. Sty
relsen äger rätt att vidarefördela
investeringsanslag till annan nämnd.
7. att fastställa ramen för långsiktig
upplåning, inklusive leasing, till
9 500 miljoner kronor 2019.
8. att fastställa internräntan för 2019 att
vara oförändrad till 2 procent.
9. att uppdra åt regionstyrelsen och
nämnderna att genomföra de uppdrag
och vidta de åtgärder som beskrivs i
Miljöpartiets budgetförslag inklusive
bilagor samt att följa den inriktning
som i övrigt anges.
10. att regionfullmäktige uppdrar åt
regionstyrelsen att i december 2018
och övriga nämnder att under 2019,
dock senast februari månads utgång,
fastställa uppdrag och budget i enlig
het med angiven inriktning i denna
budget och verksamhetsplan, inklu
sive bilagor, samt under året genom
föra de uppdrag och vidta de åtgärder
som beskrivs.
11. att arvodena till Region Skånes poli
tiker inte räknas upp 2019 och istäl
let ligger kvar på den nivå som gäller
2018.

Primärvården
12. att primärvården tillförs 371 miljoner
kronor utöver ordinarie uppskrivning.
Primärvårdens andel av den skånska
sjukvården ska öka och tillgänglig
heten till primärvården bli bättre.
13. att Region Skåne utreder vad som
krävs för att införa en förstärkt regio
nal vårdgaranti inom primärvården,
där patienten ska få kontakt med
vården samma dag och en första
medicinsk bedömning ska ske inom
24 timmar av någon legitimerad
yrkesgrupp på vårdcentralen.
14. att det ska finnas möjlighet till kon
takt med psykolog på varje offentlig
vårdcentral.
15. att utbilda fler rehabkoordinatorer
inom primärvården för att korta sjuk
skrivningstiden hos patienterna.
16. att fler specialister i allmänmedicin
ska anställas i den skånska primär
vården.
17. att inrätta fler ST-block i allmän
medicin.
18. att utveckla formerna för förskrivning
av kultur och fysisk aktivitet på recept
och utveckla och bredda arbetet med
naturunderstödd rehabilitering.

Förlossningsvård
19. att införa en nollvision för
förlossningsskador i Region Skåne
och förbättra uppföljningen med fler
och tidigare uppföljningsbesök.
20. att stärka stödet till nyförlösta som
själva väljer tidig hemgång efter för
lossning genom att utveckla konceptet
BB-hemma i Region Skåne.
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21. att stärka stödet till gravida med för
lossningsrädsla genom ett försök där
den gravida får träffa samma barn
morska före, under och efter förloss
ningen.
22. att Region Skåne inför ett tydligt mål
att en barnmorska ska hantera en
aktiv förlossning åt gången samt att
varje person i aktiv förlossning ska ha
en barnmorska vid sin sida.
23. att Region Skåne erbjuder fler sjuk
sköterskor som vill vidareutbilda sig
till barnmorskor att göra det på betald
arbetstid.

32. att stärka elevhälsan genom ett bättre
och utökat samarbete mellan Region
Skåne och de skånska kommunerna.
33. att Region Skåne tillsammans med
kommunerna intensifierar arbe
tet mot hedersproblematik, barn
äktenskap och könsstympning.
34. att öka stödet till föreningar och
organisationer som arbetar med barn
och ungas psykiska hälsa genom fler
idéburna partnerskap mellan Region
Skåne och civilsamhället.
35. att fortsätta arbetet för att etablera
fler familjecentraler, med målsätt
ningen att det ska finnas en familje
central i varje kommun.
36. att starta fler mottagningar för unga
vuxna som lider av psykisk ohälsa, så
kallade unga vuxna-mottagningar
37. att skapa bättre rutiner vid över
gången från barn- och ungdoms
psykiatrin till vuxenpsykiatrin.

Psykisk hälsa
24. att öka tillgängligheten till vård
och behandling för personer med
könsdysfori genom att tillföra
könsidentitetsmottagningen i Lund
tre miljoner kronor extra.
25. att intensifiera arbetet för att före
bygga självmord.
26. att öka möjligheten till självinskriv
ning inom psykiatrin i hela Skåne.
27. att utreda hur ett bredare och
större utbud av evidensbaserade
behandlingsmetoder kan erbju
das vid psykisk ohälsa eller stress,
samt att stödja forskning kring fler
behandlingsmetoder.
28. att erbjuda särskilda vårdplatser för
unga med missbruksproblematik,
samt förbättra vården för personer
med missbruk kombinerat med psy
kisk ohälsa.
29. att etablera en permanent Maria
mottagning i sydöstra Skåne.

Jämlik och jämställd vård
38. att identifiera och motverka omoti
verade skillnader i bemötande, vård
och behandling utifrån kön, geografi,
socioekonomiska faktorer, etnicitet,
religion, sexualitet och könsidentitet.
39. att skyndsamt starta upp eller upp
handla vård för personer som utsatts
för våldtäkt och/eller sexuella över
grepp och lider av posttraumatiskt
stressyndrom.
40. att arbetet för att motverka våld i nära
relationer stärks. Det regionala vård
programmet för våld i nära relationer
ska implementeras.
41. att fördubbla resurserna till hbtqcertifiering av den skånska hälso- och
sjukvården, med ett tydligt mål att
samtliga verksamheter certifieras.
42. att sänka Folktandvårdens
avkastningskrav med 15 miljoner
kronor i syfte att inte höja taxorna.

Barn och ungas hälsa
30. att öka tillgängligheten i barn- och
ungdomspsykiatrin. En garanti för
återbesök och/eller utredning inom
20 dagar ska utredas.
31. att tillgängligheten till ungdoms
mottagningar förbättras, genom
digitala tjänster och öppettider även på
kvällar, helger och skollov. Ungdoms
mottagningen online ska permanentas.

Livskvalitet och folkhälsa
43. att Region Skåne fördubblar de eko
nomiska satsningarna på folkhälsa
under 2019.
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44. att erbjuda alla som fyller 40, 50, 60
och 70 år ett riktat hälsosamtal på
vårdcentralen i förebyggande syfte.
45. att en regional strategisk plan för
sjukdomsförebyggande arbete tas
fram.
46. att Region Skåne utvecklar villkoren
för den idéburna sektorn genom fler
samarbeten, till exempel idéburna
offentliga partnerskap, IOP.
47. att stimulera till ökad fysisk aktivitet
och rörelseglädje i alla åldrar genom
aktivt samarbete mellan Region
Skåne, kommuner, föreningslivet och
idrottsrörelsen.
48. att föreningslivets roll som hälso
främjande och inkluderande faktor
tydliggörs.
49. att bygga ut verksamheter kopplade
till sexuell hälsa i hela Skåne.

56. att läkemedelsgenomgångarna ska bli
bättre för att minska kostnaderna för
läkemedel som skrivs ut felaktigt eller
i onödan.
57. att arbeta för att minska antalet vård
skador genom att patienter i sluten
vård i större utsträckning erbjuds
vårdplats på korrekt vårdnivå.

En cancervård i världsklass
58. att arbetet utifrån den regionala
cancerplanen fortsätter för att uppnå
god tillgänglighet och hög kvalitet i
cancersjukvården.
59. att alla patienter inom cancervården
snabbt får diagnos och behandling för
att rädda fler liv.
60. att Region Skåne genomför insat
ser för att få fler att delta i olika
screeninginsatser.

Personcentrerad vård

Hållbart resande

50. att hembesök för de mest sköra äldre
ska skötas via patientens vårdcentral
och att vården ska ske i samarbete
med specialister på sjukhusen.
51. att äldre, multisjuka och kroniskt
sjuka ska garanteras en fast läkar
kontakt och övriga patienter erbjudas
den möjligheten.

61. att Region Skåne tar krafttag för att
minska förseningarna inom kollektiv
trafiken och stärker Skånetrafikens
mål om punktlighet.
62. att informationsinsatser vid trafik
störningar ska förbättras.
63. att Region Skåne river upp beslutet att
verka för fler motorvägsfiler på E6 och
E22 och istället driver att större inves
teringar görs i skånska järnvägsspår.
64. att Region Skåne verkar för att riks
dag och regering tar beslut om ett
skånskt spårpaket, med satsningar
på nya järnvägsspår och spårbunden
trafik i Skåne för att öka kapaciteten.
65. att Region Skåne verkar för att bygg
starten av höghastighetsjärnvägen
genom Skåne tidigareläggs och driver
på för att de nya spåren tillåter hastig
heter på minst 320 km/h.
66. att Region Skåne verkar för att under
hållet av det befintliga järnvägsnätet
ska påskyndas.
67. att Region Skåne verkar för att det
blir lättare att resa med tåg ner i Eu
ropa och driver på för att nattåg ska
börja trafikera sträckorna Malmö till
Hamburg, Berlin, Bryssel och Paris.

Digitalisering för framtidens
sjukvård
52. att Region Skånes e-hälsostrategi ska
fortsätta att genomföras.
53. att skynda på utvecklingen av den
digitala vården och möjligheten till
digitala vårdkontakter.
54. att säkerställa att kommande och
nuvarande lösningar för e-hälsa är
tillgängliga för personer med funk
tionsvariation.

Säker hälso- och sjukvård
55. att säkerställa att årliga läkemedels
genomgångar görs till alla som är över
65 år samt kompletteras med för
djupande läkemedelsgenomgångar för
äldre, multisjuka och kroniskt sjuka.
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68. att Region Skånes cykelstrategi ska
implementeras för att stärka tillgäng
ligheten och det hållbara resandet i
syfte att göra Skåne till Sveriges främ
sta cykelregion.
69. att driva på för att supercykelvägar
byggs i Skåne och för att det skånska
cykelvägnätet byggs ihop.
70. att Region Skåne satsar på fler
pendlarparkeringar, bättre förut
sättningar för bilpooler, upprustning
av busstorg och busshållplatser och
stöld- och väderskyddade cykel
parkeringar för att göra hela den
hållbara resan attraktiv.
71. att Region Skåne arbetar för en bra
infrastruktur för elbilar och biogas
bilar i Skåne.
72. att de skånska natur- och rekreations
områdena ska bli lättare att nås med
kollektivtrafik.

utvecklar samarbeten för att minska
matsvinnet i hela Skåne, särskilt från
offentliga kök.
84. att köttkonsumtionen inom Region
Skånes verksamheter ska minska.
85. att stärka utvecklingen av hållbara
livsmedel, innovationer, nya pro
dukter och nya produktionsmetoder
som bidrar till ett biobaserat cirkulärt
livsmedelssystem.

Regional utveckling
86. att ställa krav på näringslivskluster
som tar emot ekonomiskt stöd av
Region Skåne att tydligt bidra till en
grön omställning.
87. att Region Skåne arbetar för att gräns
kontrollerna över Öresund tas bort.
88. att förbättra förutsättningarna för
skånsk biogasproduktion för att värna
en cirkulär ekonomi, det vill säga
att vårt avfall blir energi, värme och
bränsle.
89. att Region Skåne driver på för att få
ett större ansvar för arbetsmarknads
politiken. Det stärker den regionala
arbetsmarknaden och är viktigt för att
minska arbetslösheten.
90. att Region Skåne skapar fler vägar in
på arbetsmarknaden, särskilt för unga
och nyanlända, till exempel genom
fler praktikplatser i egen verksamhet
och projekt för bättre validering och
matchning på arbetsmarknaden.
91. att stötta företag och föreningar som
bidrar till aktiv landsbygd, lokal
turism och besöksnäring.
92. att Region Skåne arbetar aktivt för
att delta i EU-program med syftet att
stärka en ekonomisk och ekologisk
hållbar tillväxt i Skåne.
93. att Kollektivtrafikmyndigheten ligger
kvar under Regionala utvecklings
nämnden.

Miljö och klimat
73. att Skåne ska vara fossilbränslefritt
2020 och klimatneutralt 2030.
74. att Region Skåne presenterar en
klimatredovisning i samband med
varje delårsrapport.
75. att Region Skåne går före och stärker
arbetet för att fasa ut miljö- och hälso
farliga kemikalier.
76. att tjänsteresor med flyg och fossil
drivna bilar ska minska.
77. att en solcellsplan tas fram för att öka
antalet solceller på Region Skånes
fastigheter.
78. att Region Skåne verkar för att ett ma
rint naturreservat inrättas i Öresund.
79. att Region Skåne stärker arbetet för
att minska utsläppen av läkemedel.
80. att minska mängden plast i Region
Skånes verksamheter och öka andelen
avfall som återvinns.
81. att rengöringsmedel och hushålls
artiklar som används inom Region
Skåne inte ska ha blivit testade på djur.
82. att mat som serveras av Region Skåne
ska vara hälsosam, ekologisk och
klimatsmart.
83. att matsvinnet i Region Skåne halv
eras till 2022, samt att Region Skåne

Upphandlingar
94. att Region Skåne i upphandlingar pre
mierar samverkan med civilsamhället
genom fler idéburna offentliga part
nerskap, IOP.
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95. att Region Skåne genomför fler
innovationsupphandlingar för att ta
fram mer klimatsmarta produkter.
96. att krav ställs på god arbetsmiljö och
bra arbetsvillkor samt att social och
miljömässig hänsyn tas vid upphand
lingar.
97. att samtliga livsmedelsavtal som
inkluderar inköp av kött, ägg och
mejeriprodukter som Region Skåne
ingår ska uppfylla svenska djur
skyddsregler.

102. att motarbeta de främlingsfientliga
och extremistiska krafter som finns i
Skåne genom stärkt samarbete med
andra skånska aktörer.

Region Skåne som
arbetsgivare
103. att specialistutbildningarna för
undersköterskor och sjuksköterskor
byggs ut.
104. att öka möjligheten till kompetens
utveckling för fler medarbetare.
105. att utreda hur personal ska få möj
lighet att driva personalägda vård
centraler och personalkooperativ.
106. att Region Skåne ska stärka persona
lens medinflytande och flytta besluten
närmare medarbetarna.
107. att se över hur medarbetares kom
petens bättre avspeglar sig på lönen
samt relateras till införda kompetens
stegar.
108. att utöka möjligheten till friskvård.
109. att heltidstjänst ska vara norm i
Region Skåne och deltid ses som en
möjlighet om arbetstagaren så önskar.
110. att anställda i vården som är över
55 år erbjuds möjligheten att sänka
sin arbetstid till 90 procent och de
som är över 60 år till 80 procent med
bibehållen lön.

Kultur och kreativa näringar
98. att Region Skåne främjar skåning
arnas möjligheter till kulturupple
velser och säkerställer tillgången till
en mångfald av kulturverksamheter.
99. att en kulturbiljett införs inom
kollektivtrafiken för att underlätta
för boende i hela Skåne att ta sig till
kulturinstitutioner och större kulturoch idrottsevenemang
100. att Region Skåne stärker arbetet med
gestaltad livsmiljö, som till exempel
mötesplatser över generationsgränser,
lugna och stressfria miljöer, gröna
rum och mötesplatser som bryter
social isolering.

Demokrati
101. att fortsätta utveckla medborgar
dialoger och möjlighet till inflytande
för medborgarna.
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bilaga 1
Resultatbudget (Mkr)

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

BILAGA 1

Budget
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

8 959
-45 087
-1 484
-37 612

9 336
-48 299
-1 557
-40 520

9 527
-50 178
-1 643
-42 294

9 749
-51 284
-1 682
-43 217

29 493
9 525
39 018

32 271
10 518
42 790

33 469
10 981
44 451

34 838
11 048
45 885

1 406

2 269

2 157

2 668

-63
-948

-32
-1 220

-56
-1 171

-98
-1 601

395

1 018

930

969

Bokslut
2017

Progn
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

238
-53
-21
164
-560
-396

-95
-55
0
-150
-583
-733

1 018
-26
0
992
-334
658

930
-5
0
925
-404
521

969
-5
0
965
-265
699

-637
-1 033

-1 033
-1 766

-1 766
-1 108

-1 108
-587

-587
0

Skatteintäkter
Utjämning o generella statliga bidrag
Skatt, utjämning och bidrag
Verksamhetens resultat
Finansnetto
Finansiella pensionskostnader
Årets resultat
Balanskravsberäkning (Mkr)

Årets resultat enligt resultaträkningen
Justering för realisationsvinster
Orealiserade kursförluster i värdepapper
Justerat resultat enligt fullfondering
Justering för redovisning enligt blandmodell
Balanskravsresultat
Ingående återställningskrav
Utgående återställningskrav
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bilaga 2
Kassaflödesbudget (Mkr)

Budget
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

395
3 371
-1 304
-24
541
2 980

1 018
4 308
-1 358
-26
-36
3 907

930
3 649
-1 418
-5
704
3 861

969
5 110
-1 502
-5
-510
4 063

-448
-4 648
3
-5 092

-408
-4 657
3
-5 062

-225
-6 001
3
-6 223

-182
-6 031
3
-6 210

2 159
-227
30
151
2 113

1 827
-672
30
0
1 186

2 954
-544
30
0
2 440

3 364
-1 246
30
0
2 148

0

-31

-78

0

0
1 000
1 000

0

0

0

1 000
1 000

1 000
1 000

1 000
1 000

-1 962
-4 545
-6 506

-1 186
-5 864
-7 050

-2 441
-7 050
-9 491

-2 148
-9 491
-11 638

1 494
Justering för av- och nedskrivningar
2 343
Justering för avsättningar
38
Justering för upplösning av bidrag till statlig infrastruktur
-498
Justering för kortfristiga finansiella poster
-5
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster
3 371
Summa

1 557
2 624
38
93
-4
4 308

1 643
2 729
38
-737
-25
3 649

1 682
3 252
38
163
-25
5 110

Verksamheten

Årets Resultat
Justering för ej likviditetspåverkande poster (not)
Pensionsutbetalningar
Realisationsvinster/förluster
Förändring av rörelsekapital
Medel från verksamheten
Investeringar

Förvärv av immateriella tillgångar
Förvärv av materiella tillgångar
Erhållna investeringsbidrag
Medel från investeringsverksamheten
Finansiering

Nyupptagna lån
Amortering av lån/leasing
Förändring koncernlån
Amortering av långfristiga fordringar
Medel från finansieringsverksamheten
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur
Årets kassaflöde

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
Årets förändring av räntebärande nettoskuld

Räntebärande nettoskuld vid årets början
Räntebärande nettoskuld vid årets slut
Not Specifikation av ej likviditetspåverkande poster
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BILAGA 2

bilaga 3
BILAGA 3

Balansbudget (Mkr)

Budget
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

565
22 937
482
23 984

714
25 353
477
26 544

869
29 781
477
31 127

981
34 200
477
35 658

Bidrag till infrastruktur

830

792

755

717

Omsättningstillgångar

4 118

4 403

4 403

4 403

SUMMA TILLGÅNGAR

28 933

31 740

36 285

40 778

-20 207
395

-19 000
1 018

-18 071
930

-17 102
969

32 077
164
32 241

33 178
176
33 353

34 490
98
34 587

36 239
98
36 337

Långfristiga låne- och leasingskulder
Övriga långfristiga skulder
Långfristiga skulder

6 484
490
6 974

6 678
477
7 154

8 386
446
8 832

10 702
415
11 116

Kortfristiga låne- och leasingskulder
Övriga kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder

1 056
8 869
9 925

1 455
8 778
10 232

2 187
8 750
10 937

2 019
8 408
10 427

28 933

31 740

36 285

40 778

Immateriella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar

Eget kapital
därav årets resultat
Pensionsförpliktelser
Övriga avsättningar
Avsättningar

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER

41

bilaga 4A
Regionbidrag (Mkr)

BILAGA 4

Budget
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

320,5
2 580,3
211,1
3 111,9

325,9
2 929,3
277,5
3 532,7

333,4
2 981,7
268,9
3 584,0

337,7
3 020,4
272,4
3 630,5

3 354,2
9 418,4
247,9
2 438,1
399,4
1 524,1
642,3
798,6
485,1
579,0
447,9
13 357,2
91,2
33 783,4

3 531,5
10 226,4
265,9
2 611,2
424,4
1 637,4
667,5
870,0
507,6
620,2
484,3
14 468,2
92,9
36 407,5

3 679,8
10 655,9
277,0
2 720,9
442,2
1 706,1
695,5
906,6
528,9
646,3
504,7
15 055,9
95,1
37 914,9

3 797,6
10 997,0
285,9
2 807,9
456,3
1 760,8
717,8
935,7
545,9
667,0
520,8
15 537,8
96,3
39 126,8

1 412,0
146,4
17,7
19,1
1 595,2

1 412,2
179,3
18,0
19,5
1 629,0

1 429,7
183,4
18,4
19,9
1 651,4

1 451,2
186,2
18,7
20,2
1 676,3

38 490,5

41 569,2

43 150,3

44 433,6

Resultatkrav (Mkr)
Servicenämnden
Primärvårdsnämnden

2018
60,0
37,5

2019
45,9
37,5

2020
45,9
37,5

2021
45,9
37,5

Uppräkningsfaktorer
Uppräkning Sjukvård
Uppräkning Övriga
Demografiuppräkning
Medicinskteknisk utveckling
Effektiviseringskrav

2,8%
3,3%
1,4%
1,0%
1,0%

2,4%
2,9%
1,4%
1,0%
1,0%

2,8%
3,3%
1,4%
1,0%
1,0%

2,6%
3,1%
1,4%
1,0%
1,8%

Kulturnämnden
Kollektivtrafiknämnden
Regionala utvecklingsnämnden
SUMMA REGIONAL UTVECKLING
Psykiatri-, Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden
Sjukhusstyrelse SUS
Sjukhusstyrelse Landskrona
Sjukhusstyrelse Helsingborg
Sjukhusstyrelse Ängelholm
Sjukhusstyrelse Kristianstad
Sjukhusstyrelse Hässleholm
Sjukhusstyrelse Ystad
Sjukhusstyrelse Trelleborg
Primärvårdsnämnd
MSF
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Anslag E-hälsa till RS förfogande
SUMMA HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Regionstyrelsen
Personalnämnd
Patientnämnden
Revision
SUMMA VERKSAMHETSSTÖD/ÖVRIGA
TOTALSUMMA
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bilaga 4b
Specificering av Miljöpartiets satsningar/besparingar 2019
Särskild satsning på primärvården: 371 miljoner
kronor tillförs HSN.

Fler platser på Skånes folkhögskolor: 5 miljoner
kronor tillförs Regionala utvecklingsnämnden.

Fördubbling av insatser för folkhälsa: 32 miljoner
kronor tillförs Regionala utvecklingsnämnden.

Extra satsning på en grön klimatväxling: 1 miljon
kronor tillförs Regionala utvecklingsnämnden.

Kompensation för tidigare underskott på sjukhusen:
411,6 miljoner kronor tillförs SUS, 8,2 miljoner kronor
tillförs Landskrona lasarett, 60,6 miljoner kronor tillförs Helsingborgs lasarett, 9,7 miljoner kronor tillförs
Ängelholms sjukhus, 50,6 miljoner kronor tillförs CSK
i Kristianstad och 40 miljoner kronor tillförs Ystad
lasarett.

Frysta politikerarvoden: 1,1 miljoner kronor sparas
på Regionstyrelsen.
Riktat besparingskrav på Regionstyrelsen:
45 miljoner kronor sparas på Regionstyrelsen.
Inga höjda taxor i Folktandvården: 15 miljoner
kronor tillförs Regionstyrelsen för att Folktandvården
inte ska höja tandvårdstaxorna.

Särskild satsning på förlossningsvården: 20 miljoner
kronor tillförs HSN.

Nya läkemedel: 180 miljoner kronor tillförs HSN för
att hälso- och sjukvården ska kunna introducera nya
läkemedel.

Personalsatsning: 35 miljoner kronor tillförs
Personalnämnden.

Fri tandvård upp till 23 år: 25 miljoner kronor tillförs
HSN.

Särskild satsning på barn- och ungdomspsykiatrin:
25 miljoner kronor tillförs P
 sykiatri- handikapp- och
habiliteringsnämnden.

Utökning av AT/ST-tjänster: 22 miljoner kronor
tillförs HSN.

Utökade öppettider på ungdomsmottagningar:
7 miljoner kronor tillförs P
 rimärvårdsnämnden.

Kompensation för underfinansiering av vårdval
psykoterapi: 97 miljoner kronor tillförs HSN.

Fler unga vuxna-mottagningar: 3 miljoner kronor
tillförs HSN.

Kollektivtrafikmyndigheten ska vara kvar under
Regionala utvecklingsnämnden: 6,8 miljoner kronor flyttas tillbaka från Kollektivtrafiknämnden till
Regionala utvecklingsnämnden (5 miljoner kronor)
och Regionstyrelsen (1,8 miljoner kronor).

Särskild psykologmottagning för våldtäktsoffer:
6 miljoner kronor tillförs HSN.
Kortare köer till könsidentitetsmottagningen i Lund:
3 miljoner kronor tillförs HSN.

Kompensation för hyresökningar: 35 miljoner kronor
fördelas på de olika nämnderna.

Snabbare takt på hbtq-certifiering av Region Skånes
verksamheter: 1 miljon kronor tillförs HSN.
En kollektivtrafik att lita på – ökade anslag:
300 miljoner kronor tillförs Kollektivtrafiknämnden
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bilaga 5
5 a. Investeringsbudget

BILAGA 5
Budget

tom 2018
Mkr
Bygginvesteringar, (inklusive större externa förhyrningar)

Total

2021 inv

2019

2020

439
31
1 423
176
765
0
2 834

71

0

1 372

1 805
145
1 046
0
3 066

2 160
105
985
0
3 249

12 294

28

6

0

Ram för nya objekt hälso- och sjukvårdssektorn

222

542

551

Servicenämndens ram för fastighetsägarinvesteringar

389

399

399

3 473

4 014

4 199

404
467
339

265
773
222

222
983
122

1 209

1 260

1 327

289

846

576

44

44

44

5 015

6 164

6 147

50
0

55
7

60
7

5 065

6 226

6 213

Öresundstågsdepå i Hässleholm
Spårvagnsdepå Lund
Nya sjukhusområdet i Malmö*
Nya sjukhusområdet i Lund*
Nya sjukhusområdet i Helsingborg*
Hälsostaden Ängelholm, (extern förhyrning)
Summa pågående bygginvesteringar över 100 Mkr

862
79
2 441
760
1 865
0
5 067

Pågående bygginvesteringar under 100 Mkr

SUMMA BYGGINVESTERINGAR

110

UTRUSTNINGSINVESTERINGAR
Pågående utrustningsobjekt, vård & hälsa,
Planeringsram nya utrustningsobjekt , vård & hälsa
Kollektivtrafiken
SUMMA UTRUSTNINGSINVESTERINGAR
Regionstyrelsen (bygg & utrustning)
Servicenämndens verksamhet (bygg & utrustning)
SUMMA INVESTERINGAR TOTALT
Kreditivränta, bygg
Kreditivränta tåg
INVESTERINGAR inklusive kreditivränta

*Avser medelstilldelning tom 2018-11, planerad medelstilldelning ligger under ram nya objekt Bygg HS
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1 275
6 063
0
21 115

