Tre val - tre möjligheter!
Du kanske hör till dem som röstar på samma parti i alla tre valen utan att tänka så
mycket på varför? För vad gör egentligen en region/landsting för något? Jo, vår
region ansvarar för hälso- och sjukvården i hela Halland. Sjukhusen, primärvården,
psykiatrin för att ta några exempel. Genom sitt bolag Hallandstrafiken ansvarar
regionen dessutom för kollektivtrafiken. Utöver detta har man även uppdraget att
verka för regional utveckling och tillväxt.
Vad många inte känner till är att Halland styrs av de borgerliga partierna med
Moderaterna i spetsen, tillsammans med Miljöpartiet. Och hur går det då? Jovars, om
man jämför nationellt funkar mycket ganska bra i Region Halland. Men det finns en
hel del ytterligare att önska. Största problemet är ekonomin. Region Halland gör av
med betydligt mer pengar än man har råd med. Sista åren har gett ett blygsamt
plusresultat vilket man lyckades uppnå genom ökade skatteintäkter samt generösa
bidrag från den socialdemokratiskt ledda regeringen. För 2018 och framåt ser det
betydligt mörkare ut. Redan i år riskerar regionen gå back med närmare 200 miljoner
kronor.
Att regionen skulle hamna i denna knepiga situation, har varit känt för de ledande
politikerna under flera år. Åtgärdsplan efter åtgärdsplan har tagits fram. Problemet är
att de borgerliga partierna har svårt att tillsammans hålla i och leda detta arbete. På
sista regionfullmäktige slog sig de borgerliga partierna för bröstet och berättade om
allt bra i regionen. När vi socialdemokrater lyfte de kommande ekonomiska
problemen, fick vi höra att vi var negativa och pessimistiska…! Jag måste säga att
detta gör mig djupt oroad. Lyssna gärna själva på debatten från april. Ni hittar den på
regionens hemsida.
Vi socialdemokrater är beredda att kavla upp ärmarna och börja jobba om ni väljare
ger oss förtroendet i höstens val till region/landsting. Vi vill bland mycket annat satsa
på arbetsmiljön för vår personal för att bli en mer attraktiv arbetsgivare och på så sätt
göra oss oberoende av bemanningspersonal vilket kommer spara pengar för
regionen. Vidare prioritera ökad psykisk hälsa för våra invånare. Vi vill också öka
tillgängligheten till vårdcentralerna så att du som invånare får träffa läkare snabbare
än idag.
Slutligen måste jag nämna något om kommande omröstning i riksdagen gällande
vinstbegränsningar i välfärden. Trots att en klar majoritet av befolkningen tycker att
detta är en bra idé kommer tyvärr förslaget falla då borgarna tillsammans med SD
sätter riskkapitalbolagens vinster framför välfärd till invånarna i Sverige.
Låt alla tre valen i höst betyda något!

