Landstingsvänstern
Information från landstingsgruppen i
Östergötland februari 2013
Distriktsårskonferens i Motala

Nya tag i sjukvårdspolitiken
Forskning

Den 23 mars 2013 09:30-16:00
hålls distriktets årskonferens på
Bona folkhögskola i Motala. Till
årskonferensen skickas ombud
valda av varje partiförening.
Ombud från partiföreningarna
ska meddelas till kansliet senast
10 mars. Anmäl t ill Vänsterpartiet
Östergötland, Box 1224, 600 42
Norrköping eller rnaila :
ostergot land@vansterpartiet.se
Följande frågor kommer att
behandlas på konferensen
* DS verksamhetsberättelse
* DS ekonomiska rapport
* revisorernas berättelse
*beslut om ansvarsfrihet
*val av distriktsordförande,
distriktsstyrelse, revisorer och
valberedning
* Landstingsgruppens rapport
* östsamgruppens rapport
* verksamhetsplan
*inkomna motioner
Sista dag att lämna in motioner
ärden6mars

Vi behöver din mail!
Distriktet har långt färre
fungerande mailadresser än vad
vi har medlemmar. Så kan vi inte
ha det, särskilt när valrörelsen
n ärm ar sig och det är viktigt att
informationen fungerar. Skicka
din mailadress till: estergetland
@ vansterpartiet.se

Vänsterpartiet i Landstinget startar det
nya året offensivt. Det är många saker som
är på gång och vi arbetar hårt med att föra
ut vår politik. Ett axplock av de saker som
vi just nu arbetar med är att vi tillsammans
med Socialdemokraterna och Miljöpartiet
presenterat ett eget alternativ till forskningsvision för landstinget. De styrande
partierna presenterade en vision som
var tandlös och till intet förpliktigande.Vi
arbetade då gemensamtfram ettförslag
som myckettydligare pekar utforskningens betydelse och vad vi vill se att
forskningen prioriterar. Bland annatär vi
tydliga på att vi vill ha forskning som utgår
från klass och kön, att arbetet för att minska ojämlikheten i hälsa lyfts fram samt att
vi även ser att landstinget kan bidra med
forskning inom andra områden än hälsooch sjukvård som till exempel inom klimat
och trafik.

Vårdval och vita jobb
Vi har också reserverat oss mot ett förslag
om att införa ett så kallat vårdval inom
hörselvården. Detta innebär i praktiken
att man slår sönder en väl fungerande
hörselvård och låter marknaden sköta
detta själv. Såväl vi som de hörselskadade
tycker att detta är dåligt.
Vänsterpartiet lägger också en motion
om "Vita jobb". Detta är en modell som är
framtagen för att man vid upphandlingar
av tjänster ska kunna kräva att de företag
som anlitas har höga krav på arbetsmiljö
och arbetsförhållanden, att man inte
handskas med svarta pengar och så vidare. Detta är en del i partiets nationella
arbetsrättskampanj.

städning - en del av vården
Vi arbetar också med att ta fram en
motion om att ta tillbaka landstingets
städning av sjukvårdslokaler i egen regi.
Den privatisering som man gjort inom
detta område har lett till att hygienen
försämrats inom sjukvården vilket bidrar
till ökade vårdrelaterade infektioner vilket
är kostsamt för landstinget och mycket
dåligtför patienterna.

Nytt program
Landstingsgruppen har också startat
arbetet med ett nytt hälso-och sjukvårdspolitiskt program inför mandatperioden
2014-2018. Vi kommer attförändra programmet en hel del och planerar att under
våren besöka partiföreningarför att
diskutera de tankar som vi har om
programmet. Målet är att få en god
förankring för programmet i partiföreningarna. Vi kommer också att ta fram
rapporter i andra viktiga regionala frågor
som kulturen, kollektivtrafiken och miljöoch klimatpolitiken.
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Bokslut över privatiseingama 2012

Privatiseringsvåg
Under 2012 har alliansen
och Vrinnevilistan fort satt
med sin privatiseringspolitik. l Norrköping la man
2011 ner de landstingsdrivna vårdcentralerna i
centrala stan. Resultatet
blev att den riskkapitalägda
privata vårdcentralen Med icinskt Centrum fick många
nya listade. Det visar sig nu
att Medicinskt Centrum har
tappat många läkare och
sjuksköterskor på grund
av dålig arbetsmiljö och
också har bland den sämsta t illgängligheten av alla
vårdcentraler i öster. Norrköpingsborna har alltså
fått färre vårdcentraler och
sämre tillgänglighet.

söderköping
l Söderköping har Geria
öppat en privat vårdcentral
på en ort som har lagom

Februari

antal innevånare för en
enda vårdcentral med hög
kvalitet. Gerias marknadsföring har varit aggressiv
och patienter har listats
felaktigt efter att ha lämnat
in intresseanmälan. Den offentliga vårdcentralen har
redan tappat sitt "småortsbidrag" och bredden i den
vård man erbjuder riskerar
att minska. Landsstyrelsens
ordförande Marie Morell
(M) är glad över privatiseringen och ser fram emot
ett bra samarbete med
Geria. Problemet är j ust det,
Morell ser fram emot att
samarbeta och underlätta
för Ge ria medan dom tvärte mot agerar som ett privat
bolag och gör allt för att ta
patienter och pengar från
landstinget. Det blir inte
särskilt svårt med en landstinsledning som gärna ser
en sådan utveckling.

Misslyckanden
Samtidigt har Privatiseringarna ofta misslyckats.
Psykiatrin i Norrköping har
tagits över av Capi o men
många patienter har stannat i Landstinget. Trots det
har landstinget fortsatt
att betala ut stora summor fast Cap io inte vårdat
så många patienter som
man kommit överrens om.
Ambulanserna i Östergötland körs fortfarande av
det konkursmässiga Sirius
som fått kraftig kri tik för
sin arbetsmiljö f rån facket.
Landstinget valde till och
med att förlänga avtalet
trots Siri u s konkurs i Skåne.
l Motala har Aleris inte
klarat av att driva mödravården i privat regi och
tvingats lämna t illbaks den
till landstinget. Att få ett
majoritet sskifte i landstinget blir allt mer akut.

Politisk
översiktskurs!
Den 23 februari 2013,
ki.09:30- 13:30 i
Landstingshuset i
Linköping. Ida Legnema rk,
feministisk ta lesperson
och ordförande i Älvsborgs
distriktet kommer och ta lar
om bland annatVänsterpartiets historia, feministisk ekonomi och välfärd
utan vinstintresse. Nya
som gamla medlemmar är
varmt välkomna! Vi bjuder på kaffe och smörgås.
Anmälan till ostergotian d@
vansterpartiet.se

Nominera till DAK
Valberedningen uppmanar
medlemmaroch partiföreningar att inkomma med
nomineringar t ill
distriktsordförande, ord i narie och ersättare till DS och
revisorer.
Nomineri ngar i samtliga val
skall vara valberedningen
tillhanda senast den 6 mars.
Glöm inte att de nominerade
skall vara tillfrågade.
Skicka nomineringar till:
sing-britt.centerfjall@mjolby.
visit.se
anders.a.motala@telia.com
ester.andreasson@gmail.com
nicklas.lundstrom@lio.se

Distriktskalendarium

2- Röd lördag i Boxholm 11:30-12:30
9- Röd lördag i Åtvidaberg 11:30-12:30
1O- Årsmöte Linköpings partifören ing
11 - DS i Norrköping kl.18:30
20- Vänsterskolan on Ekonomi i Nkpg: Ulla Andersson
23- Politisk översikts kurs. Landstingshuset

Mars
6- Sista dag för motioner/nomineringar till Dåken
9 - Östergötland: Ko-La konferens i Linköping
1O- Sista dag för at t anmäla ombud till Då k

11 - DS i Linköping kl. 18:00
23- Östergötlands distriktsårskonferens på Bona folkhögskola i Motala 09:30- 16:00
25 - Retorik för kvinnor, Finspång PF, Linda Snecker och UV
26- Östergötland: Ko-La konferens i Linköping

April
24- Vänsterskolan: Mediaskolan med Karin Rågsjö

Maj
Första Maj i Motala, Linköping och Norrköping
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