
Sömnigt regionfullmäktige 

En sömnig politisk majoritet med avsaknad av politiskt ledarskap och engagemang för 

demokratiska processer präglar Region Gävleborg på årets första fullmäktige. När vi ställer 

frågor i debatten är det sällan vi får svar. Socialdemokraterna har styrt regionen i över 100 år 

och de senaste 8 åren tillsammans med C, V och Mp. Majoriteten verkar använda den 

tillitsbaserade styrningen som ett sätt av avhända sig ansvaret för sitt politiska ledarskap.  

Region Gävleborg med så många fina verksamhetsområden, med duktiga, kompetenta och 

kreativa medarbetare, behöver ett politiskt ledarskap som visar vägen. Det handlar om att 

bli en region med framåtanda, fler företag och arbetstillfällen, god psykisk hälsa, fler 

innovationer som stimulerar klimatåtgärder, en hälso- och sjukvård som utvecklas för att 

bättre uppnå krav på kostnadseffektivitet, innovation utifrån verksamhetens egna 

förutsättningar och för att möta medborgarnas behov och förväntningar krävs en 

fungerande innovationsverksamhet. Korta vårdköer, en arbetsmiljö som stärker 

medarbetarnas insatser och inte minst våra medborgare i Gävleborg som behöver ett 

ledarskap som möter deras behov och tar deras engagemang på allvar.  

Oppositionen lägger fram förslag efter förslag, om de skulle bifallas skulle regionens tillväxt 

och psykiska hälsa öka. Vårdköer skulle kapas och överbeläggningar minska. Regionen skulle 

satsa på innovationsupphandlingar. Ett medborgarförslag besvarades av majoriteten vid 

senaste regionfullmäktige, ett förslag som har väntat i 7 år! Frågan handlade om hur de 

tomma lokalerna  på Sandvikens sjukhus kan användas, lokaler som inte använts på många 

år! Åh, vad vi önskar Gävleborg ett nytt politiskt ledarskap!  

Region Gävleborg och vi som bor här behöver ett starkt, engagerat, fokuserat politiskt 

ledarskap. Se gärna på sändningen från regionfullmäktige i efterhand (finns på 

regiongavleborg.se) och se om du är stolt över de partier som idag styr vår region. Känn i 

hjärtat vad du vill se och att det går att ta tag i de utmaningar som regionen står inför. Vi 

Kristdemokrater längtar att få möjlighet att stärka Gävleborg. Vi tar fighten och du är viktig 

och är välkommen att bli delaktig för ett nytt ledarskap i höst. 
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