
Vänsterpartiet 
gör skillnad
Där Vänsterpartiet är med och styr ge-
nomför vi förändringar som gör samhället 
mer rättvist och jämlikt. Exempel på vad 
vi genomfört som en del av den politiska 
ledningen i Västra Götalandsregionen är 
att införa betald fortbildning för sjuksköter-
skor, fri tandvård till 25 års ålder, gett barn 
upp till 16 års ålder subventioner till glasö-
gon samt ökat resandet i kollektivtrafiken 
med mer än 20% på fyra år.  

En röst på Vänsterpartiet i region-
valet 14 september är en röst på 
fortsatt politik för ett mer rättvist 
Västra Götaland. 
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Solidaritet istället för girighet
Sverige har förändrats de senaste åtta åren. Ett 
samhälle byggt på girighet har ersatt samhället 
byggt på solidaritet och rättvisa. De ekono-
miska klyftorna har ökat mellan rik och fattig. 
I spåren ser vi en både en ökande rasism och 
ökade skillnader i hälsa mellan olika grupper. 

Girigheten visar sig tydligast i den svenska 
välfärden där vinstintresset fått härja fritt. Vän-
sterpartiets syn är att vår gemensamma välfärd 
inte är till salu. Varenda skattekrona ska gå till 
verksamhet och inte läggas i privata fickor. Vi 
är det enda parti som tagit denna tydliga ställ-
ning. 

Vänsterpartiet har en tydlig ideologisk kom-
pass. Vi har rättviseperspektiv, feminism och en 
ekologisk plattform med oss som driver oss att 
skapa politik som bygger på rättvisa och jäm-
likhet. Vår politik minskar de sociala klyftor 
och hälsoklyftor som finns i dagens samhälle. 

Vår gemensamma 
välfärd är 
inte till salu

Vänsterpartiet Västra Götaland
Din röst i regionen



Testa kortare arbetstid på flera 
arbetsplatser
Bra verksamhet får vi bara med personal som 
trivs på jobbet. Vi vill genomföra försök med 
arbetstidsförkortning i flera verksamheter inom 
hälso- och sjukvården. Det är en offensiv femi-
nistisk reform som är bra för både vårdkvalite-
ten och arbetsmiljön. 

Höjda ingångslöner i hälso- och 
sjukvården
Det går inte att fortsätta bygga välfärden på att 
underbetala vare sig sjuksköterskor, underskö-
terskor eller städerskor. Vänsterpartiet vill höja 
ingångslönerna för de kvinnodominerade yrke-
na. Det är ett viktigt steg för att kunna rekrytera 
den personal som behövs för framtiden. Vi har 
också som första landsting systematiskt börjat 
bygga ut att sjuksköterskor får betald fortbild-
ning till specialistsjuksköterska samt ett system 
med betald fortbildning för undersköterskor. 

500 kronor i hela regionen
Ökat resande i kollektivtrafiken är centralt i 
arbetet för en bättre miljö, men möjligheten att 
resa kollektivt måste också ges till alla. Därför 
måste kollektivtrafiken vara tillgänglig för alla 
var de än bor och vad de än tjänar. Vi vill sänka 
priset på att resa regionen runt i en månad från 
dagens 1600 kronor till 500 kronor. 

Enhetstaxa
Sänkningen av priset är en del i målet att få 
bort krånglet med taxorna i kollektivtrafiken 
och på sikt införa enhetstaxa. Dagens kompli-
cerade system skrämmer bort människor från 
kollektivtrafiken. Dessa åtgärder är en förut-
sättning för att minska bilåkandet. 

Föredöme för miljön
Regionen ska vara en spjutspets för framtiden 
genom omställning till förnybara energislag; 
sol, vind, vatten och bioämnen. Vi ska vara en 
föregångare i att servera ekologiskt hållbara 
råvaror i våra kök.

Fri primärvård är bra primärvård
Hälso- och sjukvården ska byggas underifrån. 
Den vård människor behöver ofta ska de kunna 
få nära. En utökad primärvård avlastar akut-
sjukhus och specialistsjukhus, och utbyggda 
lokalsjukhus kan erbjuda den vård som män-
niskor behöver ofta. Det är extra viktigt att 
vårdcentralerna tar ett större ansvar för de mest 
sjuka äldre som idag får åka in till akuten i onö-
dan istället för att kunna få ett läkarbesök från 
sin vårdcentral. För att möta den ökade psykis-
ka ohälsan måste det finnas fler beteendevetare 
och psykologer på vårdcentralerna. Vi vill att 
det ska vara avgiftsfritt att gå till vårdcentralen. 
En annan viktig del i förebyggande arbete är att 
även influensavaccin och mammografi ska vara 
avgiftsfria. 

Mer resurser till sjukvården
• Fler vårdplatser så att behoven uppfylls. 

Vi får bort överbeläggningarna och kortar 
samtidigt köerna på akuten. 

• Fler barnmorskor och bättre 
förlossningsvård, både för mammorna och 
personalens arbetsmiljö.

• Avgiftsfritt influensavaccin och mammografi. 
Idag väljer många bort detta av ekonomiska 
skäl. 

Inga utförsäljningar och vinstin-
tressen
Vänsterpartiet är det enda parti som vill få bort 
vinsterna i välfärden. Vi är det enda parti som 
är tydliga motståndare till införande av fler 
vårdval och till utförsäljning av sjukhus. 


