Klimat och miljö
I Miljöpartiet tar vi klimatförändringarna på allvar. Det är en överlevnadsfråga. Du ska kunna
lita på att Regionens verksamheter bidrar till att
minska negativ klimat- och miljöpåverkan. Det
ska vara lätt att leva klimatsmart i Västmanland.
Vår inriktning är att Region Västmanlands verksamheter också ska nå FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030. Regionen ska bidra till en
grön samhällsomställning och vara ett föredöme
i miljöarbetet.
VI VILL:
• Bygga ut kollektivtrafiken. Det ska vara
bekvämt, snabbt, enkelt och fossilfritt att
resa i länet
• Bygga ut cykelbanor i länet
• Ha hög tillgänglighet till snabb digital
uppkoppling - digitala möten ska vara ett
självklart alternativ till resa
• Ha förnybar energi i regionens verksamheter
• Utveckla cirkulära materialflöden - material ska återanvändas istället för att slängas.
• Utveckla förnyelsebara bränslen i länet

Hållbar vård
Att ge vård ska inte påverka miljö eller hälsa negativt, varken lokalt eller globalt. Att välja energikällor och materiel som är både ekologiskt och
socialt hållbara ger istället förutsättningar för
både god vård och god ekonomi.
Hållbar vård innebär också att hälso- och sjukvården ska genomsyras av en helhetssyn på människan, och inte bara behandla symtom. Där patientens livssituation vägs in och mötet i vården
lyfter fram det friska och främjar hälsa. Vård ska
inte medföra att patienter fastnar i ett läkemedelsberoende.

VI VILL:
• Ställa höga miljö- och sociala krav på produkter och tjänster
• Fasa ut hormonstörande ämnen och minimera användningen av mikroplaster
• Ha minst 60% ekologisk patientmat till år
2022
• Att regionens pensionspengar ska placeras miljömässigt och socialt hållbart
• Att vården ska vara hälsofrämjande och
se hela människan
• Minska antibiotikaanvändningen

Psykisk hälsa
När man mår dåligt ska vården kunna bedöma,
utreda och hjälpa inom rimlig tid. Men för att
bryta utvecklingen med ökande psykisk ohälsa
krävs också långsiktiga och hälsofrämjande insatser. Där hälso- och sjukvård, skola, arbetsgivare och andra aktörer samverkar för att förebygga ohälsa och främja hälsa.
Eftersom psykisk ohälsa är en av vår tids folksjukdomar, behöver mer resurser och forskning
inriktas på att främja hälsa och hindra uppkomsten av psykisk ohälsa. Som en del i detta är vi
öppna för att utveckla och pröva evidensbaserade insatser för att stärka den ekonomiska
grundtryggheten. Ett preventivt arbete ger både
hälsovinster för människor och minskar kostnaderna för samhället på sikt.
VI VILL:
• Ha ett nära samarbete mellan vård och
skola för barn och ungas hälsa
• Ha resurser till tidiga insatser vid psykisk
ohälsa
• Ha riktade satsningar till utsatta grupper
• Satsa på fysisk aktivitet
• Minska läkemedelsberoendet

Fysisk och digital
tillgänglighet
En god tillgänglighet handlar också om att kunna
ge god vård, i rimlig tid och efter behov. Vården
ska finnas nära för dem som behöver vård ofta, i
hemmet för dem med störst behov. Den nära vården måste därför utvecklas med stöd av mobila
och digitala tjänster. Den som behöver vård ofta
ska också kunna få träffa samma personal.
Det ska vara lätt att komma i kontakt med Regionens verksamheter oavsett om det handlar om
kollektivtrafik, kultur eller vård. En utveckling av
de digitala kontaktvägarna är viktig för att personal ska kunna ge tid åt dem som behöver träffa
eller prata direkt med en person.
VI VILL:
• Ha hög tillgänglighet till snabb uppkoppling för tillgång till offentlig service
• Att det ska vara enkelt att få kontakt med
vården - oavsett digitalt, på telefon eller
fysiskt möte
• Att digitala vårdmöten ska vara en självklar möjlighet
• Satsa på tidiga insatser vid ohälsa
• Utveckla mobila och digitala tjänster för
nära vård

Jämställdhet och
mångfald
Ett jämställt och jämlikt samhälle är en grundförutsättning för god hälsa. Skillnader i hälsa mellan
olika grupper måste jämnas ut, och vård måste
ges efter behov, inte beroende på individens sociala status, som ekonomi eller utbildning. Alla
som jobbar inom Regionens verksamheter ska
möta människor utifrån behov, och inte utifrån
stereotypa föreställningar av människor beroende på ålder, kön, etnicitet, sexuell läggning eller
funktionsvariation.

Som stor offentlig samhällsaktör kan, och ska,
Regionen bidra till att skapa ett jämställt och jämlikt samhälle som är fritt från våld. Regionen ska
internt arbeta för att bryta diskriminerande normer och att personalens sammansättning speglar invånarnas sammansättning.
VI VILL:
• Ha jämställdhetsbokslut i vården, med t.ex.
könsspecificerad lönestatistik
• Att all personal utbildas i bemötande och
jämställdhet
• Att så kallad “gender budgeting” ska genomföras i flera verksamheter
• Tillämpa antidiskrimineringsklausuler i
upphandlingar
• Kvalitetssäkra inköp av konst till Regionen
ur ett jämställdhetsperspektiv
• Förbättra identifiering och omvårdnad av
våldsoffer samt utveckla det förebyggande
arbetet mot våld i nära relationer

Välkomna att kontakta oss om du vill
veta mer.
Miljöpartiet i Västmanland
e-post: vastmanland@mp.se
tel: 021 - 12 20 80

Gå in på mp.se/vastmanland och läs
mer om hur vi i Miljöpartiet i Västmand
vill skapa en mer hållbar Region
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Västmanland. På mp.se kan du också

till regionfullmäktige:

se hur du kan bidra till vårt arbete som

För en tillgänglig,
hälsofrämjande vård
och med miljö och
klimat i fokus

medlem i Miljöpartiet.
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