Inkomna yrkanden till ärendet om att anta Miljöpartiet de gröna i
Östergötlands regionpolitiska program 2015-2018
1)

Sid 5, Stycke 1 – Yrkande av Ulf Nilsson, Förändrad text
Nuvarande lydelse:
Vi vill bryta Östergötlands oljeberoende. Användandet av fossila bränslen måste
minska på grund av den sårbarhet ett ökande världsmarknadspris medför, för att
trygga regionens fortsatta konkurrenskraft och utveckling men framför allt på grund av
klimatförändringarna. Vi vill sträva efter att Östergötland på sikt helt avvecklar
användandet av fossila bränslen.
Föreslagen ny lydelse:
Avgörande i klimatfrågan är att de fossila bränslena lämnas kvar i jordskorpan. Vi ska
fasa ut de fossila bränslena. Glädjande är att vi är på god väg. Över 60 procent av
Östgötatrafikens bränsleförbrukning 2013 var icke fossil. Positivt är att biogasen
dominerar med 95 procent av de icke fossila bränslena.
Kommentar till yrkandet:
Kommentar: Lämpligt är att lyfta fram att vi är på god väg och att vår ambition
stämmer överens med uttalandet nederst på sid 4.

2)

Sid 9, Stycke 1 – Yrkande av Ulf Nilsson, byte av text
Nuvarande lydelse:
Miljöpartiet anser att satsningar som kan förebygga ohälsa är minst lika viktiga som att
ha en bra sjukvård som kan hjälpa när vi har drabbats av sjukdom. Vi prioriterar därför
insatser som är hälsoinriktade även om vinsten i hälsa inte är omedelbart synlig. På sikt
anser vi att det även finns en ekonomisk vinst att göra när färre blir sjuka. Under ett
antal år kommer det dock vara så att hälso- och sjukvården behöver mera pengar. Vi
tror att det behövs andra verktyg än att höja landstingsskatten för att täcka det
resursbehovet och vi tycker att staten behöver ta ett större ansvar.
Ny lydelse:
Miljöpartiet vill ha en hälsofrämjande, jämlik och effektiv sjukvård med hög kvalitet. Vi
anser att ansträngningar för att förebygga ohälsa är viktiga precis som ansträngningar
för bra sjukvård som lindrar och botar vid sjukdomar och skador. Både frisk- och
sjukvården behöver förbättras. Det kan behövas både höjd landstingsskatt och ökade
insatser från staten för att uppnå detta.
Alla som söker vård ska få ett värdigt och professionellt bemötande. Ingen får avvisas
eller utsättas för andra diskriminerande bemötanden, utan ska istället slussas vidare till
rätt behandling. Åtgärder ska vidtas så att allvarliga sjukdomar och skador inte
förbises. Väntetider måste göras rimligt korta för patienten. Krafttag ska göras så att
behovet av kompetent personal är tillfredsställt. Goda anställningsvillkor med generösa
vidareutbildningsmöjligheter är en bra väg.
Kommentar till yrkandet:
Innehållet i dessa två stycken har stöd i både partiprogrammet och i MILJÖPARTIETS
RAPPORT OM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN: MODERN OCH TRYGG VÅRD. -

Vården ska hålla god kvalitet, vara tillgänglig, fördelas efter behov.
– … får aldrig vara ett hinder för att få en god vård eller ett värdigt bemötande.
– Vår folkhälsopolitik handlar om att forma samhället så att hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande arbete prioriteras upp. Men det är långt ifrån bara sjukvårdens
ansvar. - … för att minska köer och öka tillgängligheten i vården.
- … att de som är sjuka ska vidhålla god hälsa och inte försämras.
- Ersättningssystemet ska premiera att vård ges på rätt nivå.
- Alla ska känna sig trygga i att det finns tillgång till adekvat vård eller omsorg och en
vårdplats vid behov,
- för att säkerställa vårdens bemanning, utbildning och kompetensutveckling inom
sjukvården.
- Vi vill förtydliga landstingens särskilda ansvar att anordna verksamhetsförlagd
utbildning.
- Den ska inte vara kränkande …
Att inte beakta mitt förslag med motiveringen att styrelsens förslag bygger på
partiprogrammets inledning samt partiets hälso- och sjukvårdsrapport är därför helt
irrelevant.

3)

Sid 10, sista stycket – Yrkande av Ulf Nilsson, flytt av text
De två sista meningarna av stycket flyttas till att bli stycke 3 på sidan 9
Vården ska utifrån dessa sammanhang utföras med respekt och lyhördhet för
individens specifika behov, förutsättningar, förväntningar och värderingar. Detta är
grunden för ett hälsofrämjande förhållningssätt i vården och bidrar till att
behandlingen blir effektivare och att kvaliteten i vården höjs.

4)

Sid 9, andra stycket – Yrkande av Ulf Nilsson, flytt av text
Förslag texten: flyttas till avsnittet – Med fokus på de äldre sid 13.
Dagens vård är inte anpassad efter de grupper som använder vården i högst grad och
behöver den mest, nämligen äldre och kroniskt sjuka. Vi vill förändra detta och se till
att samordningen kring dessa stora patientgrupper förbättras.

5)

Sid 19, nästa sista stycket, Yrkande av Ulf Flodin – strykning av mening
I synnerhet när det gäller att förbättra förbindelserna och relationen med
Kalmarregionen är det av avgörande strategisk betydelse.
Kommentar: Meningen innebär att man som intresserad av att lägga ner järnvägar
först ger sig på Västerviksbanan, eftersom vi har angelägenhetsgraderat banorna. Men
tar man först bana ett så faller snart bana två. Ty det ger lite av stordriftsfördelar att
ha två banor. Man kan ha en tågreserv att dela mellan två banor, vilket gör trafiken
mindre sårbar än med enbart en bana.

