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Regionrådet har ordet
Året som gått har varit händelserikt, vi
har lagt 9 motioner,
ställt 6 interpellationer och 4 enkla
frågor i regionfullmäktige.
Våra motioner är uppenbarligen
relevanta och förvaltningen får ofta
tilläggsuppdrag kopplade till dessa.
Tyvärr får de ofta bara bedömningen
”besvarade” - men nog påverkar vi
politiken.
Ur mitt perspektiv, så har jag lagt
märke till att vi kommer närmare de
andra politikerna och vi är mer
kollegialt professionella mot varandra.
I regionens högsta beredande organ
får vi numera dessutom bifall på våra
tilläggsyrkanden.
På de följande sidorna i detta
nyhetsbrev presenteras de frågor som
vi främst drivit föregående år

Ny ersättare i regionstyrelsen
Anders Strand
Bor i Vargön i Vänersborgs kommun och
är aktiv i regionpolitiken som ledamot i
regionfullmäktige och
regionutvecklingsnämnden sedan valet
2014.

Heikki Klaavuniemi
Regionråd SD VGR

Genom min yrkesroll som
teknikinformatör inom fordonsindustrin
och som tidigare egenföretagare har jag
ett genuint intresse i
regionutvecklingsnämndens områden.
-Som infrastruktur, företagsutveckling och
utbildning mm. Intresset för regionens
Anders Strand
kärnverksamhet hälso- och sjukvård har
Ersättare regionstyrelsen SD
jag fått genom att flera
familjemedlemmar jobbar inom
vårdyrket.
Nu ser jag fram emot uppdraget som
ersättare i regionstyrelsen och arbetet
där. Jag vill rikta ett stort tack till den
fantastiskt kompetenta och hårt
arbetande regiongruppen för förtroendet
som ersättare i Regionstyrelsen och vice
gruppledare.

Område kollektivtrafik

Område Vård och Hälsa

Öka grundutbudet i Närtrafiken
Närtrafikens mål är att under
2016 ska alla kommuner i VGR ha
tillgång till grundutbudet måndag
till fredag-trafik. Men vi har
föreslagit att ändra det grundutbudet till måndag till
söndag-trafik. Detta för att ge
landsbygden bättre villkor och
möjligheter till utökad
kommunikation.
Detta stärker attraktionskraften i
orter utanför centralorterna.

Kopplat till det område vi mest vurmar
för, sjukvården, lade vi förslag som skulle
motverka många problem som vi står
inför idag.
Regionen måste bli bättre på
kommersiellt ledarskap, det duger inte
att privata aktörer kan erbjuda bättre
villkor för både patienter och personal. Vi
föreslog på personalrekrykteringssidan
åtgärder för att attrahera fler läkare till
landsbygden. Ett problem som många av våra offentliga
vårdcentraler i landsbygdskommuner dras med.

Utöver det, kopplat till kollektivtrafiken, lade vi förslag för att
förbättra självfinansieringsgraden i kollektivtrafiken
VGR har usel kontroll mot fuskåkning vilket medför ökade kostnader
då alltför många inte betalar för sin resa. Dessutom löper det som en
röd tråd genom hela Västtrafik med dålig kostnadskontroll i
allmänhet. T.ex. kostade en telefon-app som togs fram 38mnkr!

En större omställning av
vården är nödvändig att göra.
De demografiska
förändringarna i kombination
med den oreglerade
invandringen, vilken
riksdagsmakthavare har
ansvar för, så skenar
kostnaderna.
Det leder till att vårdgarantimålen inte kan nås och att vården blir
ineffektiv. Skattekronorna kan göra mer nytta om vården ställs om.
I omställningsarbetet har vi drivit frågor som att öka den mobila
närvården och satsa på specialiserade äldrevårdcentraler. Och i det
viktiga omställningsarbetet är det lika viktigt att inga större regionala
skillnader uppstår.

Man kan inte prata god vård utan att prata folkhälsa, därför föreslog
vi också att ge folkhögskolorna en annan betydelse än vad de har
idag. Folkhögskolorna har en unik pedagogisk nisch som kan hjälpa
människor utanför samhällets skyddsnät att finna en studieform som
passar dem. Även kan vi på folkhögskolor, när behov identifieras,
beställa nischade utbildningar som snabbt kan bidra till att säkra
behovet av relevant vårdpersonal. Under parollen ”Folkbildning och
folkhälsa går hand i hand” har vi lanserat ett begrepp som ingen
annan tänkt på i regionen.
Man kan heller inte prata vård utan att prata om viktiga
rättighetsfrågor
Gällande barns rätt till sig egen kropp har vi i en omröstning 2016
som enda parti sagt stopp för könsstympningar av fullt friska barn.
Vidare har vi lagt en motion om fria gyncellsprover, samt en motion
att inrätta ett screeningsprogram mot prostatacancer och vi har även
föreslagit att ta bort patientavgifter för äldre +85.

UNICEF

Område regionalutveckling, miljö, samt kultur
I området regionalutveckling har vi valt en linje med god miljö i fokus.
Vi pratade gärna 2016 om Missing Link (Öxnered-Halden), en
järnvägslinje som saknas mellan GBG-OSLO.
Göteborg är Norges största hamn och Norge bygger redan idag
dubbelspår till svenska gränsen vid Halden. Vi har drivit frågan om
att lägga större fokus på innovation och företagsstöd, idag finns det
inte tillräckligt med riskkapital för fria innovatörer att uppbringa.
Vidare har vi även påtalat vikten av att upphandla livsmedel på ett
korrekt sätt, så att även konventionella livsmedel gynnas. Gör vi detta
så kommer vi snart att se en uppblomstring av jobb på landsbygden
då offentliga aktörer står för 1/3 av landets alla livsmedelsinköp.
Bevarandet av viktiga biotopområden har också legat i fokus.
Storregionsfrågan
Vi har varit ganska motsträviga, det kan nästan inte ha undgått någon hur aktiva vi har varit i frågan.
Regeringen har tillsammans med en tillsatt kommitté velat slå ihop
vår region med Värmland och på längre sikt även med Halland. Vi
genomskådade deras argument och krävde hellre en folkomröstning
om detta skulle göras. Tvångsgiftemål blir aldrig bra, det är bättre att
ömsesidig kärlek bygger relationer. Precis så bildades vår region en
gång i tiden. Som enda parti i regionen som var negativa till
regionsammanslagning blev vi självklart mycket glada när
förhandlingarna i riksdagen misslyckades. Och det var tur då vi stod
beredda att lansera en massiv folkomröstningskampanj i slutet av
förra året.

Minskad ram till kultur
Under de senaste 5 åren har kulturen fått ökade ramar med
200mnkr. Vid många verksamheter är självfinansieringsgraden usel.
En operabiljett är ofta subventionerad med ca 2.000kr av
skattemedel. Därför har vi föreslagit minskade anslag till GoP och
Film i Väst. Och det går inte att undvika notera vilken flathet som
råder i kulturnämnden inför mångkulturens problematik, därför har
kavlat upp ärmarna och kräver större fokus på assimilerande
verksamheter.

vgr.sd.se
vgr@sd.se - 010-44 100 65

