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Liberalerna är Region Skånes liberala parti.
Vårt uppdrag är att utifrån liberala idéer ta
strid för varje människas frihet att forma sitt
eget liv.

Under århundraden har liberaler identifierat,
bekämpat och rivit hinder för människans
frihet. Dessa insatser har lagt grunden till
mycket av dagens samhälle och arbetet
fortsätter. Vi är inte nöjda. Vi vill mer.

Liberalerna i Region Skånes valmanifest
innehåller flertalet förslag för ett bättre
Skåne.
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Liberalerna vill:
• Öka vårdcentralernas resurser nästan 500 miljoner kronor per år under en
sexårsperiod samt öka vårdcentralernas andel av totala sjukvårdsresurser till 25 procent.
• Införa ett fastläkarsystem till 2021 där varje skåning har rätt att lista sig
hos en namngiven läkare.
• Utbilda och anställa ca 350 läkare till primärvården i Skåne till 2021, både
med nya utbildningsplatser för allmänläkarspecialister och nya utbildningsplatser för dubbel specialistkompetens i allmänmedicin.
• Minska den politisk detaljstyrningen av vården, förkorta beslutsvägar och
utöka personalens inflytande i vården.
• Stärka den regionala vårdkompetensen, avlasta akutsjukhusen och minska
köerna till akutmottagningarna, genom att specialisera de små sjukhusen
med spetskompetens inom minst ett område.
• Öppna upp för fler och olika driftsformer för de mindre sjukhusen.
• Etablera familjecentraler i varje skånsk kommun med en samverkan
mellan öppen förskola, socialtjänsten och mödra- och barnhälsovården.
• Reformera vården för psykisk ohälsa bland unga, genom att införa
UngHälsan som ett pilotprojekt.
• Införa kameraövervakning på otrygga knutpunkter i Skåne för att öka
tryggheten på hållplatser och tågstationer i Skåne.
• Införa fler pendlarparkeringar för cykel och bil.
• Bygga bort köerna på E6 med ett tredje körfält mellan Malmö och
Helsingborg, och införa vägavgifter för lastbilstrafik på E6.
• Skrota planerna på höghastighetståg mellan de tre storstäderna i
Sverige och istället prioritera pendlingen i Skåne och dubbelspår på
sträckorna Hässleholm-Kristianstad, Malmö-Svedala, Malmö-Trelleborg
samt Helsingborg-Kristianstad.
• Tidigarelägga dubbelspår på hela sträckan Helsingborgs C- Ängelholm.
• Besluta om ytterligare en fast förbindelse över Öresund samt se över
finansieringslösningar genom till exempel privata aktörer, för att möjliggöra en sådan förbindelse..
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Vårdcentralen ska vara det
naturliga valet när du blir sjuk!
Liberalerna i Region
Skåne har en stolt
och lång tradition
som vårdcentralernas
politiska företrädare
i den skånska sjukvårdspolitiken. Liberalerna ser främjandet och utvidgandet
av vårdcentralernas
roll som skåningarnas första väg in till
vården som en viktig
frihetsreform för att
föra vården närmare skåningarna och
främja trygghet och
kontinuitet för skånska patienter.

Liberalernas primärvårdspolitik är
väl förankrad i evidensbaserad forskning. Behovet av att fördela ökade resurser och ansvar till vårdcentralerna
är ett av de grundläggande förslagen i
utredningen Effektiv vård som regeringens särskilda utredare tagit fram.
I utredningen framkommer bland
annat att primärvården i Sverige idag
har svårt att klara uppdraget som
”första linjens vård” och att Sverige
har sämre förutsättningar än många
andra länder att möta utmaningar
kopplat till exempelvis en åldrande
befolkning. Den rådande uppdragsfördelningen mellan primärvård och
sjukhusanknuten vård leder ofta till
ineffektivitet i hälso- och sjukvårdssystemet. Primärvården har idag inte
kapacitet att koordinera vården och
knyta samman de samlade insatserna
från regionen med kommunerna.
I Skåne har det här tyvärr bland
annat lett till ett stort missnöje med
långa väntetider till vårdcentralerna.
Många patienter söker sig till sjukhusens akutmottagningar i stället för till
vårdcentralerna, vilket leder till att
patienter ofta hamnar på fel vårdnivå. Det är problematiskt eftersom
sjukhusens akutvård är betydligt mer
kostsam än motsvarande vård inom
primärvården. Ytterligare en konsekvens av att många i onödan söker
sig till akutmottagningar är att det
skapas onödigt långa väntetider och
brist på akutvårdplatser.
Liberalerna anser att kontinuitet är
ett viktigt ledord i organiseringen
av vårdprocessen, framförallt för att
skapa tillit och trygghet hos patienten. Bristande kontinuitet är dessutom ofta en källa till ineffektivitet i
vården. Statliga utredningar visar att
vårdcentralerna har en avgörande roll
för att främja kontinuitet i patientens
vårdkontakt. I förhållande till sjukhusvården, som i större utsträckning
är organiserad kring akuta vårdinsatser, är vårdcentraler bättre rustade
för att tillgodose patientens behov av
en nära vårdkontakt samt att hante-

ra komplexiteten i patienters olika
sjukdomstillstånd. Utredningen visar
även att vårdcentralerna har bättre
förutsättningar att hantera ojämlikheten i skåningarnas hälsa.
Liberalerna anser att det skånska
sjukvårdsystemet måste ställas om
så att vårdcentralen blir skåningens
första kontakt med vården och att
vårdcentralen får ett övergripande
ansvar för att patienten garanteras
de insatser patienten behöver. Det
innebär att vårdcentralen har ansvar
för förebyggande arbete, diagnostik,
behandling och rehabilitering av
patienten. Vårdcentralen ska också
ansvara för den akuta hälso- och sjukvård som kan utföras utanför sjukhusen och för remittering av patienten
till annan vård, samt för att koordinera patientens samlade vårdbehov.
För att klara sitt utökade ansvar ska
vårdcentralerna tilldelas en större
andel av sjukvårdsresurserna. På så
sätt främjas kontinuitet i vården och
vården förs närmare patienten.
Utökade resurser till
vårdcentralerna
Liberalerna har sedan länge verkat
för att vårdcentralernas andel av de
totala sjukvårdsresurserna ska öka.
Idag får vårdcentralerna drygt 16
procent av Skånes totala vårdresurser.
Liberalerna har ett uttalat mål att öka
det till 25 procent, precis som i våra
grannländer Danmark och Norge.
För att nå det målet vill vi öka
resurserna till vårdcentralerna
med nära 500 miljoner kronor
per år under en sexårsperiod.
Fast läkarkontakt
Liberalerna vill att varje skåning
ska ha möjlighet att välja sin egna
fasta läkarkontakt, likt det system
som finns i Danmark och Norge. Att
patienten känner läkaren och läkaren
känner patienten skapar kontinuitet
och trygghet för patienten och de
anhöriga. Framförallt personer med
kroniska sjukdomar och komplexa
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vårdbehov upplever ett stort behov av
att bygga en långsiktig relation med
en namngiven läkare. Med en fast
läkarkontakt slipper patienten upprepa sin sjukdomshistoria vid varje
nytt vårdbesök, vilket minskar risken
för onödiga undersökningar och
behandlingar. Läkaren får en bättre
överblick över pågående aktiviteter
och sjukvården kan bedrivas mer
effektivt. En tillitsfull läkarrelation
kan även minska patientens behov
att söka vård, till exempel nattetid
på akutmottagningen, när tillgängligheten till rätt vård är lägre. Varje
fastläkare ska ansvara för sina listade
patienter och samordna den vård som
behövs från andra specialister.
Nästan var tredje skåning, mellan
300-350 000 personer, saknar möjligheten att ha en fast läkarkontakt.
Det råder idag stor brist på allmänläkarspecialister på vårdcentralerna
i Skåne. Vissa vårdcentraler i Skåne
har inte haft en läkare fast anställd på
flera år. De allmänläkarspecialister
som idag är verksamma i primärvården är hårt ansatta. För att möjliggöra en patientsäker vård måste
uppdraget som fast läkarkontakt i primärvården avgränsas vad gäller antal
patienter per fastläkare. Liberalerna
vill därför införa en begränsning av
1 500 patienter per fastläkare. Det
skulle ge bättre förutsättningar för
den enskilde läkaren att vara tillgänglig för sina patienter och erbjuda en
god och säker vård. Det skulle även
möjliggöra för läkare att ha en bättre
kontroll över sin arbetssituation. En
god arbetsmiljö för medarbetarna i
primärvården är avgörande för att
vårdcentralen ska ses som en attraktiv
arbetsplats.
Fler allmänläkarspecialister och
möjlighet till kompetensutveckling
För att kunna införa fastläkarsystemet med en begränsning på 1 500
patienter per fastläkare behöver
Region Skåne tillsätta ca 350 nya allmänläkarspecialister i primärvården
till år 2021. Det är ett ambitiöst mål
som kräver flexibilitet. Det handlar
först och främst om att skapa fler
utbildningsplatser för allmänläkarspecialister. ST-läkare i allmänmedicin
6

ska även fungera som fast läkarkontakt under den handledda specialiseringstjänstgöringen. En sådan lösning
kan även bli aktuell för fler läkarspecialiteter. Handledningen ska alltid
säkerställa att ST-läkaren uppfyller
kompetenskraven. För att snabbt kunna öka antalet läkare med allmänspecialistkompetens är det även viktigt
att göra det möjligt för fler specialistläkare att komplettera sin utbildning
med en dubbelspecialistkompetens
inom allmänmedicin. Då behöver
även förutsättningarna för studierektorerna i Skåne förbättras och allmänläkarkonsultfunktionerna stärkas.
Inom läkarkåren finns i dag även en
mindre grupp läkare med annan specialistkompetens som har tjänstgjort
länge i primärvården. Deras kompetens bör i många fall anses likvärdig
med kompetensen hos en specialist
i allmänmedicin, varför det i förordningsbestämmelsen bör fastställas
att sådan likvärdig kompetens även
uppfyller kraven för fast läkarkontakt.
För att verkligen säkerställa att
primärvården får de 350 läkare som
behövs till 2021 är Liberalerna beredda att öppna upp primärvården för
andra än allmänmedicinspecialister.
Specialistläkare med annan generalistkompetens, som exempelvis geriatrik och barn- och ungdomsmedicin,
skulle kunna fullgöra uppdraget i
primärvården inom sin respektive
specialitets målgrupp. En geriatriker
kan t.ex. vara fast läkarkontakt för
äldre patienter som har hemsjukvård
eller som bor på särskilt boende, och
en specialist i barn- och ungdomsmedicin kan vara fast läkarkontakt
för barn upp till 18 år.
Liberalerna vill även underlätta för
läkare att kombinera sin ordinarie
tjänst med en deltidstjänst i primärvården som fastläkare. En barn- och
ungdomsspecialist skulle exempelvis
kunna få en tjänst som fastläkare för
barn kombinerad med sin tjänstgöring inom barnhälsovården.
Möjligheten till betald vidareutbildning och kompetensutveckling ska
även gälla för sjuksköterskor, som vill
specialisera sig inom bristyrken som

till exempel barnmorskor.
Mindre detaljstyrning
Att stärka vårdcentralernas roll i
vården handlar också om förtroende
för professionen. De som arbetar i
primärvården är otroligt kompetenta
och brinner för sina yrken. Liberalerna anser att utgångspunkten för Region Skånes styrning och organisering
av sjukvården måste vara att lita på
de anställdas förmågor och ge de anställda förtroendet och möjligheterna
att sköta vården. Det innebär i sin tur
att den politiska detaljstyrningen av
primärvården ska minska. Det handlar om att mål- och resultatstyrning
bör bli mindre detaljerad och mer
möjliggörande, men framförallt utformas i samråd med de som arbetar i
vården. De som arbetar i vården ska
ges utrymme att testa och pröva nya
lösningar för att främja innovation
och effektivitet samt anpassa vården
efter patienters behov och verksamheternas olika förutsättningar. Minskad
detaljstyrning kan också handla om
att förenkla ersättningssystemen för
hembesök, distansbesök via videolänk
och telefonrådgivning för att därmed
främja en långsiktigt hållbar förändring och ge primärvårdsaktörer tid till
omställning.
Minskad administrativ börda för
vårdpersonal
Sedan 2010 har antalet chefer, handläggare och administratörer i Region
Skåne ökat med mer än 32 procent,
enligt siffror från SKL. Administrationen är nu större än läkarkåren i
antal. En alltför stor del av läkarnas
och annan vårdpersonals tid går åt till
administrativa uppgifter. Det är inte
ett effektivt utnyttjande av Region
Skånes resurser och bidrar till en
ansträngd arbetssituation för personalen. För att vända den utvecklingen
måste Region Skåne bli en mer attraktiv arbetsgivare för vårdpersonal,
framförallt genom att öppna upp för
mer individuellt anpassade personalavtal. Det måste även finnas fler
möjligheter att göra karriär och stiga
i lönenivå för duktiga personer inom
det egna vårdyrket. Idag krävs till
exempel oftast en chefsposition för att
en sjuksköterska ska stiga i lönenivå.

Region Skåne måste även aktivt
minska antalet icke-vårdande personal och våga lyfta ner beslutsfattande
till de som arbetar i vården. När det
gäller läkares administrativa börda
utgörs en betydande del av framställande av intyg. Många av dessa
intyg är i realiteten inte nödvändiga
i vårdprocessen. Läkare bör rimligen
ägna så stor del av sin arbetstid som
möjligt åt att behandla och vårda
patienter. Liberalerna anser därför
att Region Skåne bör inleda en dialog
med berörda parter, som exempelvis
Försäkringskassan och de skånska
kommunerna, om vilka intyg som
skulle kunna exkluderas från läkares
arbetsbörda.
Samlad primärvårdsorganisation
Utgångspunkten för den organisation
som styr primärvården måste vara
att den ska vara uppbyggd på ett sätt
som medger största möjliga effektivitet, för att därmed kunna leverera
bästa möjliga vård för patienterna
och bästa möjliga arbetsmiljö för
personalen. Ska Region Skåne lyckas
med att reformerna primärvården
och att omfördela resurser och ansvar
från sjukhusvård till primärvård måste Region Skåne se över primärvårdens organisation. Nuvarande organisation där primärvården är uppdelad
i delregionala sjukvårdsnämnder och
sjukvårdsberedningar bidrar tyvärr
inte till att vården kommer närmare
skåningen, utan snarare till ökad
splittring och ojämlikhet i vården. Primärvårdens ställning i Region Skånes
sjukvårdsförvaltning måste stärkas
för att öka förståelsen för primärvårdens förutsättningar och behov. Liberalerna anser därför att primärvården
ska organiseras under en ledning i en
samlad primärvårdsförvalting.
Specialisering av skånsk sjukvård
kapar vårdköerna
Akutmottagningarna vid de större
sjukhusen dras med långa köer och
onödigt långa väntetider. Samtidigt
lider de mindre sjukhusen av brist
på personal och specialistkompetens.
Som en konsekvens stängs vårdplatser ner och köerna till de större
sjukhusen ökar. I en tid av ständiga
centraliseringar lever de små sjukhusen farligt. Den överhängande risken

är att stängda vårdavdelningar leder
till avlövning av sjukhusen och krav
på att mer av vården läggs på de större sjukhusen i Skåne.
När vi planerar framtidens sjukvård
måste vi ha i beaktande att hela
Skåne ska leva. Sjukhus som främst
har sin geografiska placering som
argument för existensen lever farligt.
Sjukhusens främsta roll är att leverera
vård av god kvalitet till skåningarna.
Liberalerna vill ge sjukhusen förutsättningar att finnas kvar av egen
kraft och då är vårdens kvalitet en
viktig del.
För att de skånska sjukhusen ska
kunna finnas kvar så behöver alla
sjukhus specialiseras. Även de mindre
sjukhusen ska ha spetskompetens
inom minst ett område. Liberalerna
vill därför se en större styrning av
vårdens resurser genom en ökad specialisering vid de skånska sjukhusen.
På detta sätt så får alla sjukhus en
möjlighet att leverera vård i toppklass
och stärker sin ställning som en viktig
bit av vårdpusslet i Skåne. Då kan de
mindre sjukhusen finnas kvar oberoende av de politiska vindar som blåser och Skåne blir tillsammans rikare.
Vården förbättras tydligt när fler
människor tas om hand på samma
ställe. Både kvalitet och patientsäkerhet förbättras av att sjukhusen
tar hand om stora volymer av patienter. Det finns fördelar att hämta
i och med att vårdskador minskar
och vårdköer kortas. Detta beror på
att sjukhusen och vårdpersonalen
får mer träning och därigenom blir
bättre på sitt jobb. Det ger större möjligheter att lära och utvecklas inom
specialiseringen så kompetensen höjs.
Resurserna samlas och sjukhusen blir
mindre sårbara för semestertider och
sjukdom. En ökad specialisering ger
också ökade möjligheter att bedriva
högklassig forskning och en ökad
kostnadseffektivitet.
Ett tydligt exempel på fördelarna av
koncentration är behandlingen av
prostatacancer. Årligen görs ca 3000
sådana operationer i Sverige. Det är
ett relativt enkelt ingrepp och det
utförs på många platser, men kom-

plikationer inom detta område kan
innefatta inkontinens och problem
med potensen. Socialstyrelsens rekommendationer säger att en kirurg
måste utföra minst 25 sådana ingrepp
per år för att vara tillräckligt erfaren.
Mindre än hälften av de opererande
kirurgerna kommer upp i detta antal.
Det finns en tydlig koppling mellan
erfarenhet och kvalitet. Studier har
visat en stor skillnad på riskerna för
komplikationer beroende på hur
många operationer som utförs. Genom ett strukturerat arbete och ökade
volymer kan risken för komplikationer radikalt minskas och på vissa
tyska kliniker är risken för komplikationer hälften av i Sverige.
Familjecentraler för ökad
psykisk hälsa
Unga som mår dåligt måste erbjudas
en bättre helhetslösning av stöd och
vård än vad som finns idag. Organisationskulturer, myndighetsstrukturer
och föråldrad lagstiftning står i vägen
för att adekvat stöd och vård ska kunna ges så att ingen utsatt ung hamnar
mellan stolarna. För att bättre möta
ungas problem vill Liberalerna utöka
antalet familjecentraler i Skåne. Målet är att varje kommun ska ha minst
en familjecentral. I familjecentralerna
finns Mödravårdcentral (MVC), Barnavårdcenral (BVC), öppen förskola
och socialtjänst samlat.
Därutöver vill Liberalerna inrätta
UngHälsan, som ska bedrivas i
projektform under tre år för att sedan
utvärderas. UngHälsan ska ha en chef
och en budget där delar av socialtjänsten och skolhälsovården ingår
från kommunens sida samt barn- och
ungdomspsykiatrin och Första linjenmottagningen från Region Skånes
sida. Insatserna som UngHälsan ska
arbeta med rör allt från dyslexiutredningar (där köerna i vissa kommuner
är upp till två år), till att göra bättre
anpassade helhetsinsatser för de
unga människorna som mår väldigt
dåligt psykiskt och har en svår social
situation.
All forskning visar att de viktigaste
friskfaktorerna senare i livet är en
bra skolgång, därför är tidiga och
snabba insatser helt avgörande. En
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ung människas tid i skolan kan alltså
förknippas starkt med hur resten av
livet kommer att te sig. Om det är så
att man av olika orsaker mår psykiskt
dåligt under sin skolgång är det självklart att man har svårare att tillgodogöra sig de kunskaper som lärs ut i
skolan. Utöver detta är grundskoletiden en känslig ålder då människors
personlighet och sociala trygghet
formas. Samhället har därmed en
skyldighet att göra allt som går för att
barn och unga som mår dåligt i själen
ska få bra och heltäckande hjälp.
Det är viktigt att visa att vi är beredda
att ta till radikala metoder och vågar
tänka nytt för att tidigare kunna möta
och hjälpa de mest utsatta barnen
i vårt samhälle. Unga ska mötas på

ungas villkor och på de platser de rör
sig, vilket även innebär kontakt och
rådgivning på digitala plattformar.
Vi är övertygade om att framtidens
utmaningar kräver nya samverkansformer mellan stat, region och kom-

mun. När de allra mest utsatta unga
får bättre och tidigare stöd och vård
minskar vi utanförskapet i framtiden.
Så bygger vi ett gemensamt och sammanhållet Skåne.

Kollektivtrafiken i Skåne
ska vara punktlig. Punkt.
De senaste åren har
det rått närmast kaos
i den skånska kollektivtrafiken. Många
skåningar upplever
att de inte längre kan
lita på tågtrafiken i
Skåne. Det bristande
underhållet och
kapaciteten av järnvägen är närmast
akut. Tågkaos efter
tågkaos, med förseningar och inställda
avgångar som följd,
håller på att smula
sönder skåningarnas
förtroende för
Skånetrafiken. Liberalerna vill att Region
Skåne ska göra mer.
8

Mycket av problemen i trafiken beror
på en undermålig standard i den
skånska järnvägen. Förutsättningarna för nordöstra Skåne är kritiska.
Stambanan mellan Malmö och
Hässleholm är exempelvis Sveriges
näst mest belastade järnvägssträcka.
Kapaciteten mellan Helsingborg
och Hässleholm är mycket begränsad. Tågen mellan Hässleholm och
Kristianstad trängs fortfarande på ett
enkelspår.
Även västra Skåne brottas med kapacitetsbrist. Trots stora investeringar
i Hallansåstunneln kan den kapacitetsökning som denna ger inte utnyttjas, så länge det bara finns enkelspår
på sträckan HelsingborgC-Ängelholm.
Prioritera vardagspendlingen
framför höghastighetståg
Liberalerna säger nej till att bygga
höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Malmö/Göteborg. Liberalerna menar att höghastighetstågen
riskerar att tränga undan andra infrastruktursatsningar och vill istället
värna om de regionala vardagsresenärerna. Höghastighetsprojektet beräknas kosta minst 240 miljarder kronor.

Trafikverket har dessutom uppskattat
att den totala samhällsekonomiska
bruttokostnaden av höghastighetstågen kan uppgå till drygt 400 miljarder
kronor. Liberalerna vill hellre lägga
de pengarna på att förbättra underhållet av den befintliga järnvägen
och bygga ut den regionala trafiken.
Liberalerna vill se dubbelspår på
sträckorna Hässleholm-Kristianstad,
Malmö-Svedala, Malmö-Trelleborg
samt Helsingborg-Kristianstad, för
en total kostnad på 9,7 miljarder
kronor. Vi vill också att utbyggnaden
av dubbelspår norr om Helsingborg
påskyndas.
Superbuss ger superskjuts
Introduktionen av Superbussar har
stor potential att utveckla den skånska kollektivtrafiken och bidra till att
fler resenärer väljer Skånetrafiken
istället för bilen. Med konceptet ”tänk
tåg, kör buss” skapar Superbussarna
ett helt nytt trafikslag i Skåne som
kompletterar de existerande trafiken
med regionbussar och Öresund- och
Pågatåg. På pendlingstäta stråk med
få stopp, egna körfält och högre passagerarkapacitet och komfort kommer
Superbussarna skapa ett attraktivt
alternativ för dagens bilpendlare. Be-

rörda kommuner måste vara överens
om och delaktiga i planeringsprocessen så att nödvändiga infrastrukturanpassningar genomförs. Det är
viktigt att Region Skåne i dialogen
med kommunerna klargör att syftet
med Superbussarna inte är att ovillkorligen ersätta befintliga regionbussar, utan snarare skapa ett nytt och
snabbare kompletterande pendlingsalternativ. För att öka attraktiviteten
för den kollektiva resan och minska
trycket på de skånska vägarna, vill
Liberalerna utöka antalet pendlarparkeringar i anslutning till tågstationer
och busshållplatser.
Bygg ut E6:an till sex filer
Den överbelastade E6:an från Trelleborg till Helsingborg är ett stort problem, med många olyckor och långa
köer. Framförallt uppstår olycksrisken
när många bilar, lastbilar och bussar
trängs på de två filerna. Trängseln
på E6:an påverkar även kringliggande samhällen negativt, när många
fordon väljer andra mindre vägar
istället. Liberalerna vill att E6:an
byggs ut till sexfilig motorväg i Skåne,
från Trelleborg via Malmö till Helsingborg. Liberalerna vill även införa
trafikavgifter för tung trafik på E6

samt införa hastighetsbegränsningar
för lastbilstrafiken.
En utökad Öresundsregion
Infrastrukturprojekt är ett av de
viktigaste områdena inom samarbetet för Greater Copenhagen. En ny
förbindelse över Öresund är nödvändig för att lätta på trycket på Öresundsbron som snabbt närmar sig sitt
kapacitetstak. Både den föreslagna
Helsingborg-Helsingör-förbindelsen
och det så kallade Europaspåret mellan Landskrona och Köpenhamn är
attraktiva alternativ för en Öresundsförbindelse. För att få till stånd en
ny förbindelse över Öresund snarast
möjligt, föreslår Liberalerna att Region Skåne ska se över samtliga möjliga
finansieringslösningar och öppna upp
för fler privata företag att bidra till
infrastrukturutvecklingen i Skåne.
En annan viktig förbindelse som
kommer att ha stor betydelse för
Öresundsregionen, är bygget av Fehmarn Bält bron, en fast förbindelsen
mellan Danmark och Tyskland. Idag
är resenärer hänvisade till färjetrafik
mellan Rødby och Puttgarden. En
tunnel med motorväg och järnväg
skulle förkorta restiden mellan norra

Tyskland rejält. Närheten till stora
handelsmetropoler som Hamburg
skapar betydlig tillväxtpotential för
Skåne och Sverige. Erfarenheter från
tidigare fasta förbindelser som Stora
Bält-förbindelsen i Danmark och
Öresundsbron visar på tydliga ekonomiska vinster. Det officiella färdigställandet av tunneln är satt till 2028,
men diverse överklaganden hotar att
skjuta bygget på framtiden. Liberalerna anser att såväl Region Skåne
som den svenska regeringen ska göra
vad de kan för att stödja och främja
bygget av Fehrmarn Bält-tunneln.
För att Öresundsregion ska kunna
uppnå sin fulla potential och fortsätta vara ett regionalt dansk- svenskt
näringspolitiskt centrum, krävs att
gränskontrollerna som infördes 2016,
fortgår på ett smidigt sätt och inte
utgör den barriär som var ett faktum
under ett par års tid.
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