Vänsterpartiet Västra Götaland
Regionfullmäktige

Interpellation till Folkhälsokommitténs ordförande Gunnel Adler (Mp)

Interpellation
Hälsoläget i Västra Götaland visar fortsatt på stora skillnader i förutsättningar för att alla ska kunna få
del av det som Vision Västra Götaland uttrycker – ”Det goda livet”. Hälsoklyftor fortsätter att växa
och den sociala påfrestningen är stor i vårt samhälle. Ungdomar som lämnar såväl grundskola som
gymnasium utan behörighet, fortsatt hög arbetslöshet inte minst bland våra unga. Stora
inkomstklyftor mm skapar ett samhälle där människor dör av ohälsa. 2012 skrev representanter för
några partier representerade i Regionfullmäktige en artikel i GP b.la såhär ”Ojämlika villkor resulterar
alltså i ohälsa. Men framför allt leder de till att alltför många människor inte kan leva det liv de skulle vilja
leva. Fakta visar att drygt 1 500 invånare i Västra Götaland dör i förtid som en följd av ojämlika villkor.
Genom dessa förtida dödsfall förlorar Västra Götaland cirka 27 000 levnadsår som skulle kunna ha
använts produktivt, vilket innebär missade intäkter i samhället och i sin tur minskad tillväxt” Detta lade
grunden till de arbete som kom att kallas ”Samling social hållbarhet” och grunden för ett arbete mot de
ökade hälsoklyftorna i regionen och i Sverige.
Arbetet som inleddes 2012 och som kom att inkluderat ungefär 1000 personers insats, personer som
företrädde civilsamhälle, kommuner, region högskola och universitet m.fl. ledde fram till att den 24
september 2013 så beslutade Regionfullmäktige att fastställa ett såväl nationellt som internationellt
unikt dokument – ”Samling för social hållbarhet - åtgärder för jämlik hälsa i Västra Götaland”
Dokumentet, det första politiskt fastställda åtgärdspaketet lokalt, nationellt och internationellt, som
på ett strukturerat vis ger förslag på åtgärder med syfte att minska de åtgärdbara skillnaderna i hälsa,
skulle sedan implementeras med stöd av de aktörer som aktivt deltagit i processen med
framtagandet av dokumentet. Som ett led i denna implementeringsfas skulle olika former av
kontrakt eller så kallade avsiktsförklaringar tecknas. Arbetet inleddes under 2014 med att fastställa
former för ett implementeringsarbete.
Vänsterpartiet noterar nu en förändring av prioritet i den nya grönblå majoritetens folkhälsoarbete
och att arbetet med implementering av de av Regionfullmäktige fastställda åtgärderna för jämlik
hälsa har avstannat till förmån för en återgång till ett mer konservativt borgerligt folkhälsotänk.
Med hänvisning till ovanstående vill jag ställa följande fråga till dig Gunnel Adler (Mp) ordförande för
Folkhälsokommittén
-

Tycker inte du och den blågröna majoriteten att de stora hälsoklyftor som finns i
befolkningen i Västra Götaland är påverkbara genom politiska beslut och något som borde
vara prioriterat arbete för regionen.

-

Vad händer med implementering av ”Samling social hållbarhet – åtgärder för jämlik hälsa”
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