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Svar på interpellation från Patrik Karlsson (S) angående

Målstyrning i Västra Götaland
Patrik Karlsson frågar i en interpellation om min bild av processerna kring målstyrning.
Västra Götalandsregionen har sedan bildandet av regionen haft ett system med beställare och utförare.
Ägaren i form av regionfullmäktige anvisar de ekonomiska ramarna till beställarna. Beställarna i sin
tur ger uppdrag och ekonomiska förutsättningar till utförarna.
Styrningen utgår från fullmäktiges budget och ett stort antal övriga styrdokument. Vid en målkonflikt
är det den senast fastställda budgeten som gäller.
Målstyrningen kan självklart förbättras, men jag vill hävda att vi tagit stora steg i riktning mot ökad
tydlighet och genomförandekraft när vi som majoritet gjorde om budgetmodellen. Vi har sett till att
fullmäktige har färre mål och vi har ställt tydligare politiska krav på styrning både i budgeten och i de
planeringsdirektiv som regionstyrelsen tar efter att budgeten presenterats.
Patrik Karlsson hänvisar till att både regionutvecklingsnämnden och naturbruksstyrelsen ”lyder under”
regionstyrelsen och regionfullmäktige. Fakta är ju att regionstyrelsen inte är överställd nämnder och
styrelser. Det är endast regionfullmäktige som äger frågan om att styra över nämnder och styrelser.
Däremot har regionstyrelsen en uppsiktplikt för nämnder och styrelser.
Interpellationen tar upp de synpunkter som revisionen framfört kring de styrmiljöer och styrsystem
som finns mellan regionutvecklingsnämnden och naturbruksstyrelsen.
Här blir systemet än mer komplicerat då vi även har att ta hänsyn till skollagen och kontroll från
statlig nivå.
Revisionen följer enbart den skriftliga dokumentation som finns och kan därmed inte granska när
politiska förhandlingar ägt rum som en del av beredningen. Exempelvis kan revisionen inte följa
styrningen när vi resonerade om naturbruksstyrelsens strukturförändringar inom majoriteten eller
mellan majoritet och opposition. En diskussion om ett gemensamt förslag pågick till strax före det
politiska beslutet skulle tas. I det skedet valde Socialdemokraterna i regionutvecklingsnämnden att dra
sig ur diskussionerna och lämnade ett eget förslag om att behålla samtliga skolor. Samtidigt drev
Socialdemokraterna i naturbruksstyrelsen på för en snabbare och mer omfattande struktur-förändring.
Vi kan konstatera att frågan om strukturförändringar är svår och kan upplevas otydlig, men att det
politiska samtalet är en viktig del av demokratin.
En fråga i interpellationen tar också upp styrningen när vi tillsätter olika former av beredningar. Att
jobba med arbetsgrupper ser vi som ett sätt att förvalta och vidareutveckla den tradition av gott
samarbete över partigränser som präglat regionen sedan dess bildande. Arbetsgrupper som tillsätts av
en nämnd lägger sedan fram förslag för nämnden som tar beslut.
Vänersborg, 2016-04-04
Johnny Magnusson (M)
Regionstyrelsens ordförande
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Svar på interpellation från Heikki Klaavuniemi (SD) angående

Diskussionsunderlaget om storregioner presenterat av
indelningskommittén.
Heikki Klaavuniemi frågar om det kan vara lämpligt att folkomrösta i frågan om
indelningskommitténs förslag om nya regionbildningar.
Det är regeringen som lämnat ett uppdrag att utreda en ny läns- och landstingsindelning som
innebär att Sverige ska delas in i större regioner. Indelningskommittén har nu presenterat ett
diskussionsunderlag med en karta över tänkta regioner. Efter detta ska de utifrån fortsatt
dialog gå vidare. Enligt direktiven ska de lämna ett betänkande i juni 2016 och augusti 2017.
Indelningskommittén lämnar sitt förslag till regeringen som i sin tur lägger ett förslag till
riksdagen.
Det är alltså inte Västra Götalandsregionen som bereder eller beslutar i frågan om en ny
regionindelning. Frågan om en folkomröstning borde därför i första hand ställas till
företrädare för regeringen.

Vänersborg, 2016-04-04

Johnny Magnusson (M)
Regionstyrelsens ordförande
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Svar på interpellation från Fredrika Almqvist (S) angående

Borttagande av ungdomsrabatten och införande av rabatt för arbetslösa och dem
med sjuk‐ eller handikappersättning.
Fredrika Almqvist ställer i sin interpellation följande frågor:



Tycker du att det är rimligt att många unga, som dessutom befinner sig i en ekonomiskt
utsatt situation, drabbas av stora prishöjningar i kollektivtrafiken när ungdomsrabatten
nu togs bort i början av januari?



Om målet med att ta bort ungdomsrabatten är att förenkla biljettsortiment för
resenärerna, varför föreslås då ett nytt sortiment av rabatter till helt nya grupper?



Efter inledande problem tycks nu en rabatt för personer med
handikappersättning/sjukpension kunna införas. Men för unga som står utanför arbete och
studier ser det inte ut att kunna genomföras, trots tidigare löfte. Vad tänker du göra för att
möta dessa ungas behov av rabatterade periodkort?

Jag vill tacka Fredrika Almqvist för interpellationen. Det är viktigt att regionfullmäktige följer de här
frågorna.
1. Det finns många resenärer, oavsett ålder, som har låga inkomster och därför är särskilt känsliga för
prishöjningar. Den tidigare gränsen för ungdomsrabatt på 25 år var trubbig och inte speciellt rättvis.
Socialdemokraterna har vid upprepade tillfällen sagt att ungdomsrabatten nu är borta. Det är helt
enkelt inte sant, däremot är åldersgränsen justerad nedåt. Vi i den grönblå majoriteten tycker att den
är som är över 20 år och har ett arbete kan betala vuxenpris. Rabatter ska riktas mot de med låga
inkomster, till exempel studenter, långtidssjukskrivna, de som får någon form av aktivitetsstöd och de
som är arbetslösa. Det finns ingen anledning att en 23‐åring som har arbete ska få resa till rabatterat
pris medan en 27‐åring som har sjukpension eller aktivitetsstöd inte får det. Nu börjar dessa nya
rabatter falla på plats, där plånboken och inte åldern är måttstocken.
2. Återigen, ungdomsrabatten är inte bortplockad. Åldersgränsen är justerad nedåt. Tidigare hade vi
olika åldersgränser på olika biljetter vilket gjorde systemet komplicerat. På samma resa kunde en och
samma resenär tidigare få betala vuxenpris och ungdomspris. Utöver att det blev otydligt för
resenärer gjorde det systemen för biljettmaskiner och appar väldigt komplicerade. Vi vill förenkla
biljettsystemet och bedömer att det leder till ett ökat resande. De rabatter som införs nu handlar inte
om komplicera biljettsystemet med fler biljettslag, utan ge individer rätt att köpa biljetter till ett
rabatterat pris.
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3. Vi är medvetna om att det dessvärre fortfarande inte finns en lösning på plats för arbetssökande.
Men det politiska beslutet är taget och Västtrafik jobbar ihop med bland andra Arbetsförmedlingen för
att hitta ett bra sätt att ge även dessa en bra rabatt och en lösning ska vara på plats under det här
året. Kollektivtrafiknämnden följer upp det arbetet kontinuerligt. De individer som är berättigade till
försörjningsstöd får reseersättning för sina resor av kommunerna.

Mölndal, 2016‐04‐04
Ulrika Frick (MP)
Ordförande Kollektivtrafiknämnden
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Svar på interpellation från Jim Aleberg (S) angående

Situationen inom barn‐ och ungdomspsykiatrin.
Jim Aleberg har i en interpellation ställt en fråga till mig kring situationen för barn- och ungdomspsykiatrin. Jag
delar den oro över situationen som Jim beskriver i interpellationen och jag delar till stora delar också den
historieskrivning som han gör. Från att ha varit en verksamhet i stort sett utan köer, hamnade barn- och
ungdomspsykiatrin under föregående mandatperiod i en situation med alltför långa köer och väntetider.
Jim frågar i sin interpellation om det kommer att räcka med mer pengar i budgeten och en revidering av
utvecklingsplaner för att vända trenden. Först konstaterar jag att han noterar att den nuvarande majoriteten
tillskjutet betydande medel till denna verksamhet. Det är positivt och det kommer jag ha med mig inför den
kommande budgetdebatten. Mer pengar och en revidering av utvecklingsplanen för barn- och ungdomspsykiatrin
är en viktig grund för att förbättra verksamheten. Men det största arbetet ligger fortfarande framför oss, när vi nu
ska förverkliga och implementera planerna. Vi måste också fortsätta våra riktade satsningar, såsom satsningarna
på neuropsykiatriska utredningar för barn och satsningarna på nyanlända barn och ungdomar med psykiatriska
trauman.
Nyckeln tror jag ligger i en förstärkning av första linjens förmåga att ta hand om psykisk ohälsa. Det är särskilt
angeläget med en sådan förstärkning för barn och unga, eftersom primärvården idag inte har resurser att möta
deras behov. Hur detta kan göras på ett framgångsrikt och effektivt sätt utreds nu under ledning av
Psykiatriberedningen. Min förhoppning är att vi kan inleda implementeringsarbetet under 2017.
Barn- och ungdomspsykiatrin är en verksamhet som är särskilt dåligt lämpad för politiska strider. Jag har därför
med glädje noterat att det finns en bred politisk samsyn om de genomförda åtgärderna, både i
Psykiatriberedningen och i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Jag vill därför avslutningsvis framföra min
förhoppning om att det goda samarbetsklimatet får fortleva.

Vänersborg, 2016-04-06

Jonas Andersson
Ordförande Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (L)
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