Sören Kviberg
Kandidat till regionfullmäktige, Göteborg
Ålder: 59 år
Är under nuvarande mandatperiod ledamot
i regionstyrelsen och gruppledare för
vänsterpartiet i regionfullmäktige. Utöver
dessa uppdrag också vice ordförande i
miljönämnden samt ersättare i
personalutskottet. Arbetar som
oppositionsråd på heltid.
Bor i Göteborg och är 59 år. Har haft
politiska uppdrag för vänsterpartiet i Västra
Götalandsregionen sedan 1999.
Dessförinnan innehaft politiska uppdrag i
Göteborgs kommun.
Frågor jag prioriterar:
Har ett brett intresse av samhällsfrågor och
ett stort engagemang för de verksamheter
som bedrivs inom Västra
Götalandsregionen. Har ett särs kilt intresse
för miljö- och klimatfrågor samt
kollektivtrafik och infrastruktur.
Den mest viktiga frågan under kommande
mandatperiod är att målmedvetet verka för
en politik som främjar nya arbetstillfällen
inom regionen och att genom regionen driva
på för en omställning av näringslivet i en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar riktning. Utbildning
och kompetensutveckling är angeläget att satsa på för att göra framtidens jobb möjliga. Vill särskilt
prioritera att skapa jobb för unga människor.
Anser att hotet mot klimatförändringen kräver omställning av energiförsörjning, transportsystem och
hushållning med resurser och energi, i detta arbete är det både självklart och nödvändigt att regionen
aktivt bidrar. Kollektivtrafiken skall utvecklas och byggas ut för att bli förstahandsvalet för flertalet.
Ogillar och säger nej till alla privatiseringstendenser och vinstintressen inom regionens olika
verksamheter, särskilt hälso- och sjukvården skall ovillkorligen vara tillgänglig för alla invånare i Västra
Götaland oavsett människors bakgrund och ekonomiska förutsättningar.
En fråga som skall genomsyra alla verksamheter är jämställdhetsfrågan, män och kvinnor skall ha
samma möjligheter att leva ett gott liv i Västra Götaland. Inom organisationen skall alla verksamheter
vara jämställda både vad gäller bemötande i verksamheterna, men jämställdhet skall också vara en
självklarhet på arbetsplatserna. Medarbetarna skall oavsett kön ha samma möjlighet att utvecklas i
organisationen och lönerna skall vara jämställda.
Har du frågor? Kontakta mig gärna. Soren.kviberg@vgregion.se
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