
Aktiv lördag för Trelleborgsmoderaterna 

Öppet Hus den 23 mars klockan 10-14 med Carl-Johan Sonesson som är regionråd i Region 

Skåne och därtill ordförande i Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd sedan 2010 - den 

beställande nämnden.  

Han kommenterade sin kollega Stefan Lamnes utspel - som blivit hårt ansatt i pressen under 

senare tid på grund av rykten om nedläggning av avdelningar på Trelleborgs sjukhus och som är 

ordförande i vårdproduktionsberedningen och vårdproduktionsutskottet - den producerande 

nämnden. 

Enligt Carl-Johan har tjänstemännen inom Skånevård Sund - förvaltningen för sjukhusen i 

Trelleborg, Landskrona, Helsingborg och Ängelholm -" tagit till sig av irritationen" bland både 

personal och allmänhet. Enligt ett nytt förslag kommer det totala antalet vårdplatser förbli 

oförändrat i Trelleborg, dock kommer några platser att göras om från öva-platser till vanliga 

vårdplatser. 

Många hade tagit tillfället i akt att komma till (M)ötesplatsen för att lyssna och ställa frågor.  

Och vi fick höra mycket intressanta fakta som avslöjar den stora mängden av fördomar som i 

form av muntligt eller skriftligt skvaller som helt okritiskt sprids genom insändare och sociala 

media. 

 

1980 fanns det 10000 verksamma läkare i Sverige. Idag 35000! 1990 fanns det 75000 slutna 

vårdplatser - idag 25000. 1990 cirka en läkare per sju vårdplatser, idag 1,4 läkare per vårdåplats! 

Medellivslängden i dag är 4 år längre än 1990.  

Färre vårddagar är nödvändiga på grund av den medicinsk-tekniska utvecklingen.  

Fler personer jobbar idag inom vården. Socialdemokraterna framhåller ofta att det finns 300 färre 

inom Regionens sjukvård, men glömmer då med avsikt att under samma period har de som 

arbetar inom Hälsovalet i primärvården ökat med 2000! 

Under den senaste mandatperioden (2010-14)  har vårdköerna minskat och färre söker hjälp 

utomlands (5 % nu, 60% under sossarnas styre) samt att budgeten är i balans. 

Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Carl-Johan Sonesson pratade också ambulanser och 

akutsjukvård med partikamraterna i Trelleborg, och kunde ge lugnande besked.  

Redan innan klockan tio kom "kampanjarna" som skulle ut på stan för att dela ut valmaterial och 

lyssna på vad väljarna i Trelleborg har för önskemål. De fick förstärkning av Boriana Åberg från 

Kävlinge som oväntat dök upp för att kampanja med trelleborgarna. Boriana är riksdagsledamot 

med stora chanser att fortsätta med detta också efter valet i september.  

Ulf Bingsgård kunde inte vara med på förmiddagen. Han var inbjuden att närvara på 

Hyresgästföreningens torgmöte i Trelleborg mellan klockan tio och tolv. Det bjöds på våfflor och 

lanserades det lokala bostadspolitiska programmet i Trelleborg! Hoppas att Ulf fick en 

frukostvåffla i alla fall. Sedan dök han upp i god tid. 

Seniorkvinnorna Helny Feustel och Aino Vastagh svarade med den äran för den lekamliga 

vården under mötet.  

Bilder: 

CJS2014a Några av de aktiva valarbetarna på stan: Mikael Rubin, Birgitta Sandblom och 

Göran Gärtner 

CJS2014b Intresserade åhörare 

CJS2014c Ulf Bingsgård avtackar Carl-Johan Sonesson 

CJS2014d Boriana Åberg och Carl-Johan Sonesson 
 


