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ETT JÄMLIKT SAMHÄLLE.
ETT TRYGGARE SKÅNE.
Det går bra för Skåne. Tillväxten är god, allt fler får jobb
och det byggs för fullt. Men den positiva utvecklingen
måste komma alla till del.
Trots ett långt arbetsliv, lever många äldre under knappa ekonomiska förhållande. Många barn växer upp i
ekonomisk utsatthet. Det påverkar deras livschanser.
Vår vision är ett jämlikt samhälle och ett tryggare Skåne.
Ett Skåne där det finns jobb till alla, goda utbildningsmöjligheter, tillgänglig sjukvård och bra kommunikationer.
Ett Skåne där vi aktivt arbetar för en hållbar utveckling.
En stark offentlig hälso- och sjukvård är grunden för ett
välmående samhälle. Det är också Region Skånes största ansvarsområde.

Vi socialdemokrater prioriterar sjukvården. Vi har anställt över 2000 fler, satsat på cancersjukvården, kvinnosjukvården och psykiatrin. Det har gett effekt. För några
år sen ansågs Skåne vara sämst i landet. Nu har vår sjukvård högre kvalitet än genomsnittet i Sverige.
Men mer måste göras. Arbetet för att korta köer och
stärka den nära vården måste fortsätta.
Vi vill fortsätta bygga den skånska välfärden. I denna folder finns några av våra förslag för att skapa ett jämlikt
samhälle och ett tryggare Skåne.

Den 9 september är det val.
Då avgör du!
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”VI VILL GE MER RESURSER TILL SJUKVÅRDEN, ANSTÄLLA MER PERSONAL
OCH UTVECKLA DEN NÄRA VÅRDEN.”

Sjukvården ska vara tillgänglig och hålla hög kvalitet.
Under de år vi styrt har vi ökat resurserna till sjukvården
för att öka kvaliteten och tillgängligheten. Skånsk vård
står sig nu väl inom de flesta områden när man jämför
med riket. Men fortfarande får många människor vänta
för länge på vård. Vi Socialdemokrater kommer att fortsätta att öka anslagen till skånsk sjukvård, anställa mer
personal och förbättra kontaktvägarna in till vården.

Därför vill vi socialdemokrater:
• Satsa mer resurser på att utveckla vårdcentralerna
och öppna fler där behoven finns.
• Korta väntetiderna till operation och besök på
sjukhus.
• Göra det möjligt att sköta kontakterna med
sjukvården via mobil eller dator. Du ska
exempelvis kunna välja att boka tid och få
kallelse digitalt.
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BÄTTRE
TILLGÄNGLIGHET
I VÅRDEN

SJUKVÅRD AV
HÖGSTA KVALITET
Den skånska sjukvården har blivit väsentligt bättre sedan
Socialdemokraterna tog över styret av Region Skåne. Det
visas i de nationella jämförelser som görs.
Under de senaste fyra åren har över 2000 fler anställts
i den skånska vården, och vi har satsat på bland annat
snabbare och mer jämlik cancersjukvård, stärkt förlossningsvård och ungas psykiska hälsa. Det har höjt kvaliteten i den skånska vården. På åtta av tio punkter har
förbättring skett. Men trots att sjukvården i Skåne håller
hög kvalitet återstår mycket att göra.
Bristen på sjuksköterskor är den största utmaningen
för att kunna öppna fler vårdplatser. Vårdplatsbristen
drabbar bland annat akutsjukvården. När patienterna
inte snabbt kommer vidare till rätt vårdavdelning ökar
trycket på akutmottagningarna. Det är också brist på
specialistsjuksköterskor. Det är den främsta orsaken till
väntetiderna till operation. Därför är utbildningssatsningar nyckeln till att lösa många av de utmaningar som
finns i sjukvården.

Därför vill vi socialdemokrater:
• Förstärka akutmottagningar genom att öppna
fler vårdplatser och anställa mer personal.
• Fortsätta satsningarna på cancervården
för att korta väntetiden mellan diagnos och
behandling.
• Satsa på förlossningsvården. Närvaron av
personal ska vara hög under hela förlossningen
och familje-BB ska finnas i anslutning till
förlossningsklinikerna.
• Korta väntetiderna och öka jämlikheten i
vården. Nya bättre strukturerade arbetssätt,
så kallade standardiserade vårdprocesser, ger
snabbare och likvärdig vård i hela Skåne.
• Se över vårdvalen inom specialistvården.
Vårdbehov ska alltid gå först.
• Satsa på bättre arbetsvillkor och stärkta
möjligheter att vidareutbilda sig till specialist.
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”DU SKA INTE BEHÖVA VÄNTA EN DAG
FÖR LÄNGE. VI VILL UTBILDA FLER
SPECIALISTER PÅ ATT KORTA KÖER.”

PRIORITERA
PSYKISK HÄLSA
Den psykiska ohälsan ökar. Särskilt drabbade är unga
flickor. Det får allvarliga konsekvenser för den enskildes
liv. Därför har vi satsat på barn- och ungdomspsykiatrin,
öppnat fler första-linjen mottagningar, stärkt föräldrastöd och utvecklat arbetet med suicidprevention. Men
de förebyggande insatserna måste stärkas ytterligare
för att tidigt kunna fånga upp barn och unga som mår
dåligt.

Därför vill vi socialdemokrater:
• Fortsatt satsa på psykiatrin och ungas psykiska
hälsa. Det ska vara lätt att få rätt hjälp.
• Stärka vårdcentralens roll i första behandling
av psykisk ohälsa och införa en regional
telefonlinje för suicidprevention.

TRYGG OCH SÄKER

TRYGG OCH SÄKER
VÅRD FÖR ÄLDRE
Vi lever allt längre och har ofta ett aktivt liv långt upp i åldrarna. Sjukvården måste anpassas till denna utveckling.
Vården ska kunna ta emot äldre på ett bra sätt. Därför
har vi under den senaste mandatperioden arbetat med
att införa särskilda äldrevårdsmottagningar i primärvården. Det nya hälso- och sjukvårdsavtalet mellan Region
Skåne och Skånes kommuner förbättrar hemsjukvården
och utgår från att patientens behov står i centrum. Äldre som blivit sjuka ska inte behöva tillbringa natten på
akuten utan få vård i hemmet eller skrivas in direkt på
vårdavdelning. De som har kroniska sjukdomar måste få
regelbunden vård med en fast vårdkontakt.

Därför vill vi socialdemokrater:
• Stärka omhändertagandet av kroniskt sjuka
äldre.
• Utveckla äldrevårdsmottagningarna och
säkerställa att alla sjukhus har vårdplatser
anpassade efter äldres behov.
• Erbjuda fler patienter sjukvård i hemmet, även
vård i livets slutskede.

JÄMLIK TANDVÅRD
Tandhälsan har förbättrats, men det gäller inte för alla.
Skillnaderna ökar och tandhälsan har under senare år försämrats i socioekonomiskt utsatta grupper. Region Skåne
ska vara en aktiv aktör för att minska dessa skillnader.

Därför vill vi Socialdemokrater:
• Öppna fler tandvårdsmottagningar där behovet
finns.
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• Öka de förebyggande insatserna för utsatta
grupper.

ALLA HAR RÄTT TILL
EN GOD HÄLSA
Det förebyggande arbetet måste stärkas för att motverka skillnader i hälsa och vården måste bli mer tillgänglig
för de med störst behov. Särskilda insatser ska göras för
att nå barn och unga i ett tidigt skede.
Hälso- och sjukvården ska vara jämlik, jämställd och öppen för alla.

Därför vill vi socialdemokrater:
• Satsa på barn och ungas hälsa genom att
öppna fler familjecentraler, säkra tillgången till
ungdomsmottagningar och utöka samarbetet
med skolhälsovården.
• Bygga ut den offentliga vården och förstärka det
uppsökande arbetet i socialt utsatta områden.
• Stärka vården för den som utsatts för våld i nära
relationer eller sexuella övergrepp.
• Säkerställa att sjukvården präglas av
likabehandling och är utformad efter patientens
förutsättningar samt att hjälpmedel finns
tillgängligt oavsett funktionsnedsättning.

Personalen är den offentliga verksamhetens viktigaste
resurs och med en bra personalpolitik kan välfärden utvecklas. Ett lyssnande ledarskap och möjlighet till inflytande över beslut som påverkar arbetsplatsen är viktigt
för att ta vara på medarbetarnas engagemang och kompetens. Som medarbetare i Region Skåne ska det finnas
möjlighet att växa och utvecklas.

Därför vill vi socialdemokrater:

• Att heltid ska vara norm, deltid en rättighet.
• Stegvis införa arbetstidsförkortning i nära
dialog med de fackliga organisationerna.
• Satsa på jämställda löner och jämställd
personalpolitik.
• Stärka personalens inflytande och förbättra
arbetsmiljön.
• Utöka möjligheterna för personal att vidareutbilda
sig inom bristkompetenser i vården.
• Ställa krav på kollektivavtal vid offentliga
upphandlingar upphandlingar.
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GODA VILLKOR FÖR
PERSONALEN

TILLSAMMANS
BYGGER VI SKÅNE
STARKARE
Skåne har goda förutsättningar, med ett rikt och varierat
näringsliv, närhet till kontinenten, attraktiva forskningsmiljöer och god tillgång till högre utbildning. Det är en
bra grund för tillväxt och innovation. Och det går bra
nu, men utvecklingen måste komma alla till del. Det kräver satsningar som gynnar hela Skåne.
Ännu fler måste få jobb. Trots fler arbetssökande, har
många arbetsgivare svårt att hitta rätt utbildad personal.
Att ha ett jobb och en lön som går att leva på innebär
självständighet och ökad frihet att forma sitt liv.

Därför vill vi socialdemokrater:
• Arbeta för att hela Skåne och danska Själland
blir en fullt ut integrerad arbetsmarknadsregion.
• Främja utvecklingen av nya starka branscher,
bland annat genom ökat stöd till små
och nystartade företag inom turism- och
besöksnäringarna.
• Stötta företag som utvecklar hållbar miljöteknik
och öka andelen gröna jobb.
• Kraftsamla för ökad sysselsättning. Tillsammans
med näringslivet, offentliga arbetsgivare,
högskolor och universitet vill vi se till att ännu
fler får jobb.
• Stärka jobbchanserna för långtidsarbetslösa
och nyanlända, genom bland annat
extratjänster, etableringsjobb och snabbare
validering.
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”VI VILL HA HÖGHASTIGHETSTÅG.
DET SKULLE BLI ETT ATTRAKTIVT
ALTERNATIV TILL INRIKESFLYGET.”

BO OCH ARBETA
VAR MAN VILL
I Skåne ska du på ett enkelt, modernt och miljövänligt
sätt kunna resa kollektivt både i städerna och på landsbygden. Restiden ska kunna utnyttjas för att till exempel
jobba, vila eller studera. Och du ska kunna lita på att tåg
och bussar går i tid.
Vår vision är att Skåne och danska Själland växer samman till en naturlig region för arbete, studier, handel,
nöjen och kultur. Det kräver ökade investeringar i infrastrukturen – och då framförallt i järnvägen. Det behövs
fler fasta förbindelser över Öresund.
Vi socialdemokrater vill satsa på hela Skånes utveckling
med välutbyggd kollektivtrafik, stärkt samhällelig service och bredbandsutbyggnad.
Och vi vill ha höghastighetståg. Det skulle bli ett attraktivt och miljövänligt alternativ till inrikesflyget samt stärka förutsättningarna för att knyta samman Sverige med
kontinenten via Köpenhamn och Hamburg.

Därför vill vi socialdemokrater:
• Bygga ut och utveckla kollektivtrafiken i hela
Skåne.
• Förbättra punktligheten och korta restiderna.
• Satsa på åtgärder som främjar resor med cykel.
• Bygga ut järnvägssträckan Malmö-Hässleholm
och trafikera med höghastighetståg.
• Höja trafiksäkerheten och förbättra
trafiksituationen på Europavägarna i Skåne.
• Bygga fler fasta förbindelser över Öresund. Vi
vill att den danska och svenska staten beslutar
om en fast förbindelse mellan Helsingborg
och Helsingör under mandatperioden och att
arbetet för att planera en metro mellan Malmö
och Köpenhamn fortsätter.

ETT SKÅNE FÖR
VÅRA BARN OCH
BARNBARN
Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Skåne är en av Sveriges mest tätbefolkade och hårdast trafikerade regioner. Belastningen är stor och vi måste ta ett stort ansvar
i omställningen till en hållbar utveckling. Omställningen
är en investering för kommande generationer. I omställningen finns också en stor potential för att skapa fler
och nya jobb.
Skåne är en föregångare bland Sveriges regioner i arbetet för en långsiktigt hållbar utveckling. Användningen av fossila bränslen har sänkts avsevärt, miljömässig
hänsyn tas i upphandlingar och ett aktivt arbete sker för
en klimatneutral och klimatanpassad verksamhet.
Men vi måste öka takten.

Därför vill vi socialdemokrater:
• Intensifiera arbetet för att nå målet om ett
fossilfritt Skåne 2020 och ett klimatneutralt
Skåne 2030.
• Stärka den miljömässiga hänsynen i offentliga
upphandlingar för att främja ekologisk
produktion, närproducerade livsmedel och
djurens välmående.
• Öka andelen resande med kollektivtrafik och
andelen hållbara transporter.
• Värna den biologiska mångfalden och stödja
tillskapandet av fler så kallade Naturum.
• Öka tillgängligheten till Skånes natur- och
fritidsområden.
• Minska belastningen på Skånes vatten och
förstärka det internationella samarbetet för att
rädda våra hav.
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”VI VILL INTENSIFIERA ARBETET FÖR ATT NÅ
MÅLET OM ETT FOSSILFRITT SKÅNE 2020
OCH ETT KLIMATNEUTRALT SKÅNE 2030.”

ETT KREATIVT SKÅNE
Kulturen är en viktig del av demokratin. Det handlar om
yttrandefrihet och delaktighet, men också om vår förmåga att förmedla och ta till oss kunskaper, och att förstå andra människors erfarenheter och känslor. Ett rikt
kulturliv som är tillgängligt för alla skapar möten mellan
människor och ger dig möjlighet att växa som individ.
Vi socialdemokrater vill att barn och unga ska få tillgång
till kultur i tidig ålder, både att uppleva och genom att
vara med och skapa. Vart du bor eller vilken ekonomisk
situation du lever i ska inte begränsa dina möjligheter
att ta del av kulturen.

Därför vill vi socialdemokrater:
• Prioritera insatser för att ge barn och unga
möjlighet att utveckla sina kulturuttryck
• Utveckla nya plattformar för kultur och eget
skapande.
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• Främja ett rikt konst- och kulturliv i hela Skåne
och stärka folkbildningen.

IDROTT FÖR ALLA
Idrottsrörelsen har en stor betydelse för folkhälsan.
Idrott är också en plats för möten mellan människor
som skapar samhörighet. Samtidigt är det alltför många
unga som inte får tillräcklig fysisk aktivitet. 8 av 10 flickor
och varannan pojke rör sig för lite. Det är också stora
klassrelaterade skillnader. Vi vill att alla ska få samma
möjligheter att vara med i de ideella idrottsföreningarna och utöva idrott.
Socialdemokraternas mål är att kraftig öka unga människors fysiska aktivitet för att utjämna skillnader i hälsa.

Därför vill vi socialdemokrater:
• Stärka idrottens roll som mötesplats för
människor med olika bakgrund.
• Främja ett jämlikt idrottsutövande och stärka
jämställdhetsarbetet inom idrottsrörelsen.
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• Skapa ett regionalt samverkansforum
för idrottsfrågor mellan idrottsrörelsen,
kommunerna och Region Skåne.

Det här är ett sammandrag av valprogrammet
för Socialdemokraterna i Skåne.
Hela programmet går att läsa på
socialdemokraternaskane.se
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Eller beställas från:
Skånes socialdemokratiska partidistrikt,
Olof Palmes Plats 1, 214 44 Malmö
Telefon: 040-660 73 00

