Valet står mellan
Fler jobb eller fortsatt ökade klyftor. Moderaterna lovade lägre
arbetslöshet och minskat utanförskap. Ambitionen var inte fel.
Men verkligheten visar att deras svar på varje samhällsproblem
– att sänka skatten och privatisera – inte fungerar. Nu ser de inte
längre vad som händer i vårt land. Klyftorna fortsätter att öka och
orättvisorna blir större.
Vård efter ditt behov eller din förmåga att betala. Den svenska
sjukvården är världsbäst när det gäller kvalitet och jämlikhet.
Framgången bygger på en solidariskt finansierad sjukvård som
ges efter behov. Moderaterna har en annan idé. Där marknadens
principer om konkurrens och vinster är rådande. Människor far
illa av vinstjakten i välfärden. Att sänka skatten och privatisera
fungerar inte.

FAKTA:

MÅL:

Idag går 400 000 människor arbetslösa i Sverige och 75 000
i Västra Götaland.
Ungdomsarbetslösheten är nästan
25 procent.

Vårt mål är att antalet personer
som arbetar och antalet arbetade
timmar i ekonomin ska öka så att
Sverige når lägst arbetslöshet i EU
2020.

FAKTA:

MÅL:
Vårt mål är att inkomstklyftorna
ska minska, genom investeringar
i jobb och välfärd. De påverkbara
hälsoklyftorna ska slutas inom en
generation.

Idag vidgas inkomstklyftorna
snabbare i Sverige än i något
annat OECD�land. Samtidigt dras
hälsoklyftorna isär mellan olika
grupper. Den förväntade livslängden hos män skiljer sig nio år
mellan det område med lägst och
det med högst förväntad livslängd
i Göteborg.

F R A M T I D S P A R T I E T I V Ä S T R A G Ö TA L A N D
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fÖr fler jobb
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I ett jämlikt samhälle
ges vård efter behov.
1. Jämlik vård efter behov – slut på marknadsanpassningen

5. Fri tandvård upp till 25 år för en bättre tandhälsa

Vi är övertygade om att utförsäljning och privatisering är fel väg att gå.
För att klara av investeringar i en vård av världsklass krävs en sammanhållen sjukvård som inte splittras mellan ett flertal vårdgivare. Samarbete får
aldrig ersättas av konkurrens och vinstintressen.

Många unga vuxna har slutade tidigare att besöka tandvården efter att
den fria barn-och ungdomstandvården upphört. Det leder till en sämre
tandhälsa och höga kostnader senare i livet. Därför har Socialdemokraterna förlängt den fria barn- och ungdomstandvården i Västra Götaland. Vi
vill gå vidare och förlänga den fria barn- och ungdomstandvården till sista
december det år man fyller 25 år.

2. Införa patientkontrakt för ökat inflytande till patienterna
Vi socialdemokrater vill införa patientkontrakt som omfattar alla delar i
vården: besök, undersökningar, röntgen, remisser. När vården och patienten har kommit överens om vad som ska göras och när, kommer överenskommelsen att fungera som en utökad och samlad individuell vårdgaranti
som säkerställer att patientens sammanlagda tid för undersökning och
behandling blir kort.
3. Garantera cancerpatienter behandling inom fyra veckor
Svensk cancersjukvård är världsledande, men inom flera cancerformer
är väntetiderna oacceptabelt långa. Ovissheten och bristen på besked
skapar en stor otrygghet för de patienter som drabbas. Vi vill därför att
alla landsting och regioner ska garantera alla patienter behandling inom
fyra veckor. Resurser behöver samlas för att klara hela vårdkedjan inom
cancervården från diagnos till rehabilitering.
4. Ge fler medarbetare möjlighet till betald specialistutbildning
Det krävs allt fler specialistutbildade inom sjukvården i framtiden. Idag
råder det olikheter i landet när det gäller villkor för vårdpersonal som vill
vidareutbilda sig. De flesta får betala sina studier själva. Vi vill fortsätta
och utöka satsningen på betald specialistutbildning för sjuksköterskor
och kompetensutbildning för undersköterskor. På så vis underlättar vi inte
bara för medarbetaren utan underlättar även rekryteringen av kompetent
sjukvårdspersonal för en fortsatt högkvalitativ sjukvård.

6. Regionalt kunskapslyft för fler jobb
Kunskapskraven blir allt högre på arbetsmarknaden. Sverige behöver en
politik som rustar människor med den kompetens de behöver för att för
få ett jobb. Västra Götalandsregionens förmåga att skapa jobb grundar
sig i hur vi omvandlar kunnande till verksamhet, innovationer och utveckling. I det arbetet är alla typer av kunskap värdefulla. Vi vill därför satsa på
ett regionalt kunskapslyft där vi använder våra utbildningsverksamheter
på alla nivåer för att öka regionens konkurrenskraft och skapa fler jobb.
7. Regionen ska finnas i hela Västra Götaland
Västra Götalandsregionen har åtagit sig att finnas i varje kommun. Det
gäller vårdcentraler, tandvårdskliniker, kulturaktiviteter och evenemang.
Inte minst gäller det en väl fungerande kollektivtrafik som möjliggör
pendling till arbete och studier. Genom att ha verksamhet i Västra Götalands alla delar stärks regionen som arbetsmarknad och fler jobb kan
skapas.

