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Den gemensamma välfärden är inte till 

salu 

Vänsterpartiet vill ha en demokratisk styrd och jämlik välfärd. Vi vill att 
välfärden skall finnas för dem som behöver den. Vi prioriterar människors 
behov framför privata vinstintressen och varje skattekrona skall användas så att 
den kommer till nytta för den gemensamma välfärden.  Vi vill forma en välfärd 
som invånarna kan lita på. Jakten på vinster och lönsamhet inom 
välfärdssektorn leder till att människor ställs mot varandra när vinster hämtas 
främst genom att minska på antalet anställda och välja de mest lönsamma 
patienterna. Detta ger inte rättvis och solidarisk vård. Vi vill att varje 
skattekrona går till verksamhet och inte till privata vinster. 

   

Vi prioriterar 
människors behov 
framför privata 
vinstintressen  



 

Ett starkt Vänsterparti – en garanti 

för solidaritet och rättvisa 
Vänsterpartiet är ett socialistiskt, feministiskt parti byggd på ekologisk grund, vi 
står för ett alternativ i dagens politik - ett alternativ som innebär en tro på att 
politik kan göra skillnad. Vi tror att det går att lösa vår tids problem. Vi kan 
återupprätta ett solidariskt välfärdssamhälle, om vi beslutar oss för att göra det. I 
det välfärdssamhälle Vänsterpartiet vill bygga i Sverige och i Västra Götaland 
så är det solidaritet och rättvisa mellan människor oavsett ursprung och kön som 
är det som formar morgondagen i motsats till ett samhälle där marknadskrafter 
och girighet får styra.  

Vi vill att alla, både nu och i framtiden ska få möjlighet till en bra uppväxt, ett 
bra arbetsliv och en god ålderdom. Vill du att vår gemensamma välfärd ska 
stärkas och utvecklas för ett socialt hållbart Västra Götaland då ska du lägga din 
röst på Vänsterpartiet. 

Din röst på Vänsterpartiet kommer att bidra till en politik som tar 
morgondagens utmaningar på allvar och som tar ansvar för ett mer rättvist och 
jämlikt Västra Götaland idag och i framtiden 

Vänsterpartiet står för 
ett alternativ i dagens 
politik – ett alternativ 
som innebär en tro på 
att politik kan göra 
skillnad.   



  

 

Delaktighet och inflytande 
Vänsterpartiet anser att en demokratisk styrd, offentlig driven och 
skattefinansierad vård är det bästa sättet för att säkra jämlik och tillgänglig vård 
efter behov för invånarna i Västra Götaland. Människors behov av vård ska 
säkras av en utbyggd primärvård i samarbete med specialistsjukvården och den 
kommunala sjukvården. Vården ska ges utifrån värderingar om ett jämlikt och 
jämställt samhälle där ledorden är solidaritet, samverkan och helhetssyn. 
Delaktighet och inflytande är nyckelord för att kunna möta framtidens 
utmaningar. Utveckling och förändringar av sjukvården kräver ett mycket starkt 
och brett förankringsarbete för att bli lyckat och ska ske tillsammans med 
befolkning och personal i regionens samtliga kommuner.  Människors behov av 
vård och inte ekonomiska vinstintressen skall avgöra var vårdutbud skall finnas. 
Etableringar eller förändringar av vårdutbud skall fattas demokratiskt.    

  

Vänsterpartiet vill att alla ska ha rätt till en jämlik och 

rättvis vård där marknadskrafternas vinstmaximering inte 

får vara avgörande.  

Vänsterpartiet arbetar för 

• Ökade resurser till sjukvården 

• En sjukvård fri från privata vinstintressen 

• En sjukvård som utformas efter människors behov 

Vården ska ges utifrån 
värderingar om ett 
jämlikt och jämställt 
samhälle där ledorden 
är solidaritet, 
samverkan och 
helhetssyn.   



 

Vård nära dig 
Den vård patienter behöver ofta måste erbjudas nära. Närsjukvården har 
betydelse för att patienter ska känna trygghet i att man får rätt vård på rätt 
vårdnivå.  Genom en god samverkan mellan primärvård, sjukhus och kommun 
skall äldre och de mest sjuka kunna erbjudas vård i närmiljön. Vänsterpartiet 
vill utveckla närsjukvården. Vi anser också att de lokala sjukhusen har en viktig 
roll för utvecklingen av närsjukvården. Genom att tillhandahålla särskilda team 
och att öka möjligheterna till hembesök från vårdcentral och sjukhus kan vården 
förbättras för patienter som har många kontakter med vården eller är i behov av 
vård i livets slutskede. Genom att använda modern teknik och nya 
behandlingsformer ökar möjligheterna att få avancerad vård i patientens 
närmiljö. Vi vill också utveckla möjligheterna till direktinläggning på 
vårdavdelningar för äldre och svårt sjuka för att förhindra långa väntetider på 
akutmottagningen.  

Det mest effektiva sättet att minska framtidens vårdbehov är det finns ett bra 
förebyggande och hälsofrämjande arbete. Ett viktigt förebyggande initiativ 
Vänsterpartiet vill ta är att införa kostnadsfritt influensavaccin för riskgrupper.  

Vänsterpartiet i Västra Götaland vill införa avgiftsfri primärvård. Primärvården 
och vårdcentralerna är sjukvårdens bas. Vänsterpartiet anser att primärvården 
ska kännetecknas av god kvalitet. Den ska vara lätt att få kontakt med och ska 
utvecklas så att den kan erbjuda en fast vårdkontakt och hembesök för de 
patienter som har av behov detta.  Den ska ha ett gott samarbete med övriga 
enheter inom närsjukvården och med specialistsjukvården. Primärvården skall 
kännetecknas av teamarbete och att det skall finnas tillgång till olika 
kompetenser såsom dietist, kurator och psykolog.  

Sjukhusens akutmottagningar år till för dem med akuta behov och dessa ska 
kännetecknas av en god tillgänglighet. Vänsterpartiet vill se en ökad lokal- och 
personalsamverkan mellan regionens jourcentraler och akutmottagningar för att 
underlätta att människor får rätt vård. Ambulanssjukvård och akutbilar kan idag 
erbjuda insatser i patientens hem- eller närmiljö. Utvecklingsinsatser inom 
ambulanssjukvården för att utöka den medicinska kompetensen är nödvändig 
och också åtgärder för bättre tillgänglighet måste fortsätta med syfta att klara 
dagens behov av en säker och trygg vård. 

Vänsterpartiet i Västra 
Götaland vill införa 
avgiftsfri primärvård. 
Primärvården och 
vårdcentralerna är 
sjukvårdens bas.  



 

 

Nedskärningarna i den offentliga sektorn har inneburit att sårbarheten i 
sjukvården har ökat. Det kan innebära överbeläggningar eller utlokaliseringar av 
patienter till annan avdelning där medarbetarna kan sakna rätt kompetens och 
utrustning. Planerade behandlingar måste ibland strykas. Bristen på vårdplatser 
påverkar även de anställdas arbetssituation negativt. Vänsterpartiet ska därför 
göra en satsning på fler vårdplatser så att behovet blir tillgodosett.   

Vänsterpartiet vill arbeta för en säkrare och tryggare förlossningsvård. För att 
detta ska bli möjligt så behövs det fler barnmorskor och arbetsvillkoren ska 
förbättras. 

Genom riktade stöd till landsbygd och utsatta områden skall människors behov 
av vård och service säkras. Tillgången till specialistsjukvård och akutsjukvård 
måste finnas även för dem som bor i mindre tätbefolkade områden. Innehållet i 
regionens sjukhus kan vara olika men de lokala sjukhusen har en viktig uppgift 
för att säkra framtidens hälso- och sjukvård. Akutsjukhusen har en nyckelroll i 
vårdsystemet och ska drivas i offentlig regi.  

  

Vänsterpartiet vill att genom god samverkan mellan 

primärvård, sjukhus och kommun skall äldre och de mest 

sjuka kunna erbjudas vård i närmiljön. 

Vänsterpartiet arbetar för 

• En utbyggd och avgiftsfri primärvård 

• Kostnadsfritt influensavaccin för riskgrupper 

• En utökad medicinsk kompetens och tillgänglighet inom 
ambulanssjukvården 

• Ingen utförsäljning av sjukvård 

• En satsning på mödra- och förlossningsvården 

• Att det skapas fler vårdplatser i regionen så att behoven blir 
tillgodosedda 

Det mest effektiva 
sättet att minska 
framtidens vårdbehov 
är att det finns ett bra 
förebyggande och 
hälsofrämjande 
arbete.  



 

Kandidater till regionfullmäktige 

från Älvsborg södra 
    

  

1. Marjan Garmroudi, 
Borås 

2. Christin Stormwall, 
Limmared 

3. Anita Spjuth, Borås 



 

 

Kandidater till regionfullmäktige 

från Älvsborg norra 
  

  

1. Annette Ternstedt, 
Bengtsfors 

2. Peter Spjuth, Lilla Edet 

3. Fahime Nordborg, 
Trollhättan 



 

Barn och unga – vår framtid 
Den psykiska ohälsan är i allt större utsträckning ett utbrett folkhälsoproblem. 
Det är den överlägset vanligaste orsaken till sjukskrivning och det är framför 
allt kvinnor som drabbas. Den är idag ett av de största hälsoproblemen för barn 
och ungdomar i Sverige.  Psykisk ohälsa kan drabba vem som helst och de som 
har problem löper större risk att få andra bekymmer med somatisk ohälsa, 
ekonomi, arbete eller annat.  Symtom på psykisk ohälsa är vanligare hos barn 
och ungdomar i familjer med akuta ekonomiska problem. 

För att kunna förbättra det psykiska välbefinnandet så krävs en fungerande 
samverkan mellan olika vårdnivåer och mellan olika huvudmän. Vänsterpartiet 
anser att insatser mot den psykiska ohälsan måste bli ett prioriterat område de 
kommande åren. Tidiga insatser måste säkerställas och barn och unga får aldrig 
utsättas för hinder i vårdkedjan. Barnmorskemottagningar (BMM), 
barnavårdcentraler (BVC), de lokala ungdomsmottagningarna och 
familjecentraler har en viktig uppgift i det hälsoförebyggande arbete och 
tillgången till dessa verksamheter måste säkras. Vi vill att det skall finnas minst 

Vi vill att det skall 
finnas minst en 
familjecentral och 
ungdomsmottagning i 
varje kommun och det 
måste finnas tillgång 
till psykolog på 
regionens 
vårdcentraler. 



 

 

en familjecentral och ungdomsmottagning i varje kommun och det måste finnas 
tillgång till psykolog på regionens vårdcentraler.  

Kommuner, elevhälsovård och vårdcentraler har en gemensam viktig roll för att 
kunna motverka psykisk ohälsa bland barn och unga. Barn- och 
ungdomspsykiatrin måste arbeta mer konsultativt med elevhälsan, primärvården 
och ungdomsmottagningarna.  

Vänsterpartiet tycker att regionen fortsatt ska gå i spetsen i arbetet för åtgärder 
för en mer jämlik hälsa vilket inte minst ska vara inriktat mot barn och ungas 
uppväxt. Den höga ohälsan bland HBTQ -ungdomar ska särskilt 
uppmärksammas. 

  

Vänsterpartiet arbetar för 

• Att stärka samverkan mellan skola och regionens vårdgivare 

• En ökad tillgång till psykolog och beteendevetare på alla 
vårdcentraler 

• Minst en komplett familjecentral i varje kommun och/eller stadsdel 

• Att i bred samverkan verka för jämlik hälsa 

Vänsterpartiet vill att alla ska ges möjlighet till en trygg 

och god uppväxt. 



 

En satsning för en förbättrad 

psykisk hälsa 
Den psykiatriska vården måste förstärkas och få en ny inriktning. Denna nya 
inriktning innebär en humanare psykiatri där målet hela tiden ska vara ett så 
självständigt liv som möjligt för människor med psykiska 
funktionsnedsättningar.  

Samarbete och samverkan är nyckelord för att stärka övergången från 
heldygnsvård och öppenvård. Samarbetet mellan kommuner och region måste 
fortsätta att utvecklas. För att den psykiatriska vården ska vara effektiv måste 
fler patienter få individuella planer som utgår från den enskildes samlade 
livssituation. Anhöriga till personer med psykisk funktionsnedsättning behöver 
ett förbättrat stöd för att kunna hantera vardagen.  

Tvångsomhändertagna personer inom psykiatrin tillhör de mest utsatta i vårt 
samhälle. De har ofta en raserad ekonomi med stora skulder på grund av sin 
sjukdom. Att tvingas betala avgifterna för tvångsvården blir en mycket tung 
börda även om patienten har fått en god man eller förvaltare med uppdrag att 
försöka reda upp ekonomin. Ta bort vårdavgifterna inom tvångsvården. 

Samarbete mellan 
kommuner och region 
måste fortsätta att 
utvecklas.  



 

 

Antalet självmord är mer än tre gånger så stort som antalet döda i trafikolyckor. 
Medvetenheten om vad som utgör riskfaktorer och vilka som utgör riskgrupper 
för självmord behöver öka på många håll i samhället. Västra Götaland skall utgå 
från ett nollvisionsarbete när det gäller suicidförebyggande arbete. När någon 
tagit sitt liv måste anhöriga få stöd och det offentliga samhället ska vara en del 
av detta. 

Psykiatrin måste ha ett tydligt och konsekvent genusperspektiv. Personalen 
inom psykiatrin måste få ökade kunskaper om individers olika livsvillkor, 
bemötande och hänsyn ska alltid tas ur ett individperspektiv. Kunskap om 
HBTQ och könsöverskridande identitet skall förutses. 

Det är alldeles för stora brister när det gäller tillgängligheten inom psykiatrin. 
Det är helt avgörande för psykiatrins utveckling att det finns tillräckligt med 
personal och att den har rätt utbildning för att vården och omhändertagandet ska 
fungera bra. Idag är det för alldeles för stora regionala skillnader inom Västra 
Götaland när det gäller är tillgången till personal. En satsning för att få personal 
med psykiatrisk kompetens måste prioriteras.  

 

Vänsterpartiet arbetar för 

Att psykiatrin ska ha ett tydligt genusperspektiv med fokus på individen. 

Att en handlingsplan tas fram för hur psykiatri kompetens garanteras i hela 
regionen. 

Att det självmordsförebyggande arbetet utvecklas och stärks i bred 
samverkan 

Att vårdavgifterna i tvångsvården tas bort 

Att all psykiatriverksamhet skall vara HBTQ diplomerade 

Målet är en förbättrad psykisk hälsa i befolkningen i 

Västra Götaland. 

Det är helt avgörande 
för psykiatrins 
utveckling att det 
finns tillräckligt med 
personal och att de 
har rätt utbildning för 
att vården och 
omhändertagandet ska 
fungera bra.  



 

Jämställdhet – Mänskliga 

Rättigheter 
I Sverige och i Västra Götaland ser vi djupa sprickor i vår välfärd, trots 
internationella konventioner så förekommer diskriminering av människor i vårt 
samhälle. Funktionsnedsatta upplever fortfarande stora brister i tillgänglighet 
men också i tillgång till arbete och studier. 

Det behövs en ökad kunskap om HBTQ personers livsvillkor i hela regionen. 
Vänsterpartiet ska arbeta för ett normkritiskt förhållningssätt. Det måste bli 
lättare och gå snabbare att få rätt kontakt med vården för människor med icke 
normativ könsidentitet. 

Vänsterpartiet vill satsa på att utveckla mammografiundersökningen, den ska 
vara avgiftsfri, och tillgänglig för alla, oavsett kultur och ursprung. 
Utlandsfödda doulor och kulturtolkar (kvinnor som stödjer gravida med dåliga 
svenskkunskaper före och under förlossningen) ska vara ett naturligt arbetssätt 
för att stärka integration och ge fler kvinnor möjlighet till god vård. 

Kvinnors löner är inte jämställda och visar fortfarande på oacceptabla nivåer, 
trots att vi i regionen satsat mer än 100 miljoner kronor under den senaste 
mandatperioden på att utjämna skillnader. Kvinnor gör mer av det obetalda 

Kvinnors löner är inte 
jämställda och visar 
fortfarande på 
oacceptabla nivåer, 
trots att vi i regionen 
satsat mer än 100 
miljoner kronor under 
den senaste 
mandatperioden på att 
utjämna skillnader.  



 

 

arbetet i hemmet. Kvinnor lever längre än män men är sjukare än män, både 
fysiskt och psykiskt. Sexuella trakasserier och våld mot kvinnor beskär kvinnors 
livsutrymme. Vänsterpartiet vill prioritera arbetet mot våld i nära relationer och 
i samarbete med kommunerna utveckla stödet till berörda familjemedlemmar. 
Vänsterpartiet vill att kvinnojourer ska ha det stöd som behövs för kvinnor i 
utsatta situationer. Regionen ska stödja kvinnojourerna med nödvändigt 
kunskapsstöd. 

Kvinnor och män ska ha tillgång till vård utifrån könsspecifika behov och 
vården ska hålla lika god kvalitet oavsett kön eller köns uttryck. Studier visar att 
män får dyrare mediciner och dyrare behandlingar på flera vårdområden. Flera 
läkemedels- och forskningsstudier görs fortfarande på enbart män. Alla delar av 
hälso- och sjukvården ska kunna redovisa att den vård de erbjuder är jämställd. 
Vänsterpartiet värnar likvärdiga villkor i regionens verksamheter. 

  

Vänsterpartiet vill att vi ska ha ett jämställt Västra 

Götaland fritt från diskriminering.  

Vänsterpartiet arbetar för 

• Att regionen aktivt motverkar alla former av diskriminering i 
människors vardag 

• Att brist i tillgänglighet ska vara en diskrimineringsgrund 

• Att kunskapen om HBTQ personers livsvillkor i regionens alla 
verksamheter ska öka 

• Att mammografiundersökningar ska vara kostnadsfria 

• Att regionen ska stödja kvinnojourerna med nödvändigt kunskapsstöd 

• Att alla delar av hälso- och sjukvården ska kunna redovisa att den 
vård de erbjuder är jämställd. 



 

Rasism och främlingsfientlighet ska 

bekämpas 

Vi lever inte bara i ett klassamhälle utan också i ett strukturellt rasistiskt 
samhälle som påverkar oss alla. Idag har en medborgare med svenskklingande 
namn fyra gånger större chans att få en lägenhet, femtio procent större chans att 
komma till en arbetsintervju, att få bättre service och tillgänglighet inom 
sjukvården jämfört med en medborgare med arabiskt klingande namn. 
Individinriktade valfrihetsreformer förstärker ofta denna diskriminering. 

Alla människor har rätt till att leva ett liv i autonomi, fred och frihet samt ta del 
av en rättvis fördelad välfärd. Samhällets förändringar får inte styras av 
främlingsfientliga åsikter och Västra Götalandsregionen skall ha en strategi som 
motverkar rasism. Regionen behöver öka andelen anställda med mångetnisk 
bakgrund för att kunna utveckla verksamheten och möta de behov som finns. 

Vänsterpartiet är ett antirasistiskt parti. Vi kommer arbeta för att det tas fram ett 
åtgärdsprogram inom Västra Götalandsregionen som motverkar den strukturella 
diskrimineringen i samhället. Vänsterpartiet kommer aldrig svika demokratin 
och de mänskliga rättigheterna. 

 

  

Målet är ett parti som tydligt står i främsta ledet i 

kampen mot rasism och främlingsfientlighet. 

Vänsterpartiet arbetar för 

• Ett samhälle för alla 

• Ett Västra Götaland fritt från rasism och nazism. 

• Att regionen ska se tillgången i att ha anställda med mångetnisk 
bakgrund 



 

 

Medarbetarna är en viktig resurs 

Vänsterpartiet värderar medarbetarna som en viktig resurs i regionens 
verksamhet, inte en kostnad eller en prislapp. Regionen ska vara en föregångare 
när det gäller anställning av personer med funktionsnedsättning. 

Ett fortsatt målinriktat arbete för att utplåna de strukturella löneskillnaderna 
mellan män och kvinnor på svensk arbetsmarknad är nödvändig. Det innebär i 
regionen att vänsterpartiet kommer att satsa särskilt och riktat för att höja 
ingångslönerna inom de kvinnodominerade yrkesgrupperna i hälso- och 
sjukvården.  

Förkortad arbetstid med bibehållen lön har Vänsterpartiet länge prioriterat, vi 
ser det som en arbetsmiljö- och en folkhälsofråga. Därför vill vi genomföra 
pilotprojekt med förkortad arbetstid inom flera arbetsplatser inom regionen. 

Det behövs fler medarbetare i vården och alla anställda ska ges förutsättningar 
till fort- och vidareutbildning. Syftet är att möjliggöra bättre arbetsvillkor, 
utveckling för varje individ och samtidigt förbättra kvaliteten i regionens alla 
verksamheter 

Vänsterpartiet vill att varje anställd ska ses som en tillgång 

och resurs.  

Vänsterpartiet arbetar för 

• Satsningar på att höja ingångslöner för kvinnodominerade yrken 

• Anställdas rätt till heltidsanställning 

• Fort- och vidareutbildning på betald arbetstid för sjuksköterskor och 
undersköterskor 

• Fler medarbetare i vården för att höja kvalitet och patientsäkerhet 

• Pilotprojekt med förkortad arbetstid införs inom flera arbetsplatser inom 
regionen  

• Att regionen blir en föregångare när det gäller anställning av personer 
med funktionsnedsättning 

Därför vill vi 
genomföra pilotprojekt 
med förkortad 
arbetstid inom flera 
arbetsplatser inom 
regionen.  



 

Kandidater till regionfullmäktige 

från Göteborg 
 

  

1. Eva Olofsson, Göteborg 2. Lars Engen 

3. Carina Örgård 4. Mikael Wallgren 



 

 

Kandidater till regionfullmäktige från   

Göteborg 

 

5. Marie Lindén, Göteborg 6. Lars-Erik Hansson, 
Göteborg 

7. Ann Karlsson, Göteborg 8. Nadia Moussa, 
Göteborg 



 

Ett bra liv i Västra Götaland 

Tillgången till kulturella mötesplatser behövs för att vi som människor ska finna 
det intressant och stimulerande att bo, leva och verka i Västra Götaland. 
Vänsterpartiet menar att kulturellt skapande i alla dess former är både ett mål i 
sig och ett verktyg för att förstå och förändra samhället.  

Konst och kultur är därmed en självklar del av välfärden.  Att delta i kulturlivet 
som besökare, publik eller genom att själv spela, skriva eller måla är centralt för 
vår livskvalité och personliga utveckling. Kulturen i ett demokratiskt samhälle 
försvarar och ökar förståelsen för varje människas lika värde och alla 
människors rätt att delta i meningsfulla sammanhang. Vi ser kulturens viktiga 
roll för att skapa mötesplatser och utrymme för utbyte av erfarenheter och 
bygga broar mellan människor med olika bakgrund.   

Vi vill att en mångfald röster och erfarenheter ska komma till tals och lämna 
bidrag till vår regions kultur och utveckling. På många ställen i världen förföljs 
kulturskapare till livet på grund av sin konst, sin musik, sina bilder eller texter.  
Idag finns fristäder för förföljda författare.  Vänsterpartiet vill att Västra 
Götalandsregionen ska vidga fristadsbegreppet och utöka sitt engagemang 
genom att bli en fristadsregion för förföljda kulturskapare. 

Vi ser kulturens 
viktiga roll för att 
skapa mötesplatser 
och utrymme för 
utbyte av erfarenheter 
och bygga broar 
mellan människor med 
olika bakgrund.  



 

 

Utbildning är en viktig förutsättning till arbete. I vår region så når 
ungdomsarbetslösheten skrämmande höga siffror. Det är etiskt oförsvarbart att 
våra unga ska ha svårt att kunna komma in på arbetsmarknaden och att de som 
kommer in många gånger får arbete i verksamheter med väldigt dåliga och 
otrygga anställningsvillkor Detta är inte acceptabelt i ett välfärdssamhälle. 
Vänsterpartiet anser att regionen i samverkan med andra parter ska ta ett tydligt 
ansvar och medverka till att fler ungdomar också ges möjlighet till arbete och en 
tro på framtiden.   

Folkhögskolorna bedriver en unik skolform som ger möjlighet att kombinera 
kreativ verksamhet, politiskt engagemang, hälsa med att samtidigt komplettera 
tidigare skolgång och förberedelser för högre studier. Vänsterpartiet slår vakt 
om folkhögskolornas suveränitet och rätt till profilering. Regionens stöd till 
fortbildningen är viktig. Det är en del av det regionala folkhälsoarbetet och 
bidrar till människors lika värde, jämställdhet och kulturellt utbyte.  

Vänsterpartiet vill att vi värnar ett samhälle där tolerans och 

respekt visas för människor oavsett bakgrund.  

Vänsterpartiet arbetar för 

• Att samla och stärka de regionala insatserna för att fler ungdomar ska 
komma i arbete 

• Att utveckla och stärka folkhögskolorna i Västra Götaland 

• Att verka för att regionen blir en fristad för kulturutövare  

• Att försvara det mångkulturella samhället 



 

Kandidater till regionfullmäktige från 

Skaraborg 

    

 
3. Ove Nordström, Götene 

1. Egon Frid, Vara 2. Inger Lilja, Falköping 



 

 

Kandidater till regionfullmäktige 

från Bohuslän 
  

1. Jan Alexandersson, 
Stenungsund 

2. Jessica Wetterling, 
Mölndal 

3. Kerstin Wallsby, 
Uddevalla 



 

Vi tar globalt ansvar för miljö och 

klimat 
Vi är ett socialistiskt, feministiskt parti på ekologisk grund. Vi lägger stor vikt 
vid att återställa naturens eget kretslopp o ch den ekologiska balansen, en fråga 
som oavsett nations- och länsgränser omfattar hela klotet och ett givet ansvar 
gentemot kommande generationer.  

Rovdriften på naturens resurser måste upphöra och användningen av 
naturtillgångarna fördelas lika mellan människor på klotet. För att uppnå detta 
mål krävs en omfattande omställning där de rika länderna tar ett mycket stort 
ansvar. 

Vänsterpartiet anser att regionen alltid ska vara en spjutspets mot framtiden 
genom att stödja arbete för omställning mot förnybara energislag från sol, vind, 
vatten och bioämnen. Det innebär att också regionens egna verksamheter skall 
vara i framkant med målet att bli oberoende av fossila energislag och bränslen. 
Energieffektivisering är ett strategiskt arbete som skall fortgå för att nå målen. 
Västra Götalandsregionen skall vara en föregångare att i den egna verksamheten 
och som stor aktör ge stöd för omställningen till andra aktörer och entreprenörer 
samt understödja forskningen. Vi anser att regionen bör få ett legalt ansvar att 
planera för vindkraften genom att med helhetssyn utforma regionala 
vindbruksplaner 

Den biologiska mångfalden måste till varje pris bibehållas både i skog och mark 
och i havet. För att åstadkomma det skall kemikaliespridningen begränsas och 
användningen av farliga kemikalier utfasas. I nära samverkan med kommuner 
kan vi göra skillnad i detta arbete. 

Vår konsumtion är idag i hög grad präglad av "slit och släng”. Vi eftersträvar en 
cirkulär form av konsumtion som kännetecknas av att material och produkter 
återanvänds kontinuerligt och att vårt avfall tas till vara för produktion av 
biogas eller annan hållbar och resurssnål återanvändning. En sådan omställning 
innebär att en samhällsdialog måste föras om tillväxtens villkor.  

Vänsterpartiet vill också att regionen blir en föregångare i att servera ekologiskt 
hållbara råvaror i regionens egna kök och att minska den totala 
köttkonsumtionen. Vi tror att det finns unika möjligheter att kombinera 

Vänsterpartiet anser 
att regionen alltid ska 
vara en spjutspets mot 
framtiden genom att 
stödja arbete för 
omställning mot 
förnybara energislag 
från sol, vind, vatten 
och bioämnen.  



 

 

produktion av lantbruksprodukter och att förädla dessa i regionens offentliga 
kök. 

Vänsterpartiet anser att det i Västra Götaland finns goda möjligheter att 
utveckla infrastrukt uren för transporter. För att transporterna skall bli 
resurseffektiva med hållbara bränslen är det viktigt att transportslagen 
samverkar och att utbyggnaden av kollektiva transporter ökar och att 
godstransporterna främst sker med kapacitetsstark sjöfart och tåg. Det 
förutsätter en upprustning och komplettering av befintliga järnvägar och 
åtgärder som underlättar båttrafiken genom Göta Älv och Vänern. Det lokala 
vägnätet har en viktig roll för en utveckling av en levande landsbygd. 

 

 

Vänsterpartiet arbetar för 

• Att verka för ökad samverkan i Västra Götaland så att målen om 
hållbarhet, minskad resursanvändning och en natur i balans uppnås 
– vi kallar det en grön omställning 

• Ökad användning av ekologiska livsmedel i den egna verksamheten  

• Ökad produktion av biogas från avfall och gödsel i Västra Götaland  

• Ett ökat stöd för omställning till förnybar energi 

•  

Vänsterpartiet vill att det skapas förutsättningar för ett 

ekologiskt hållbart Västra Götaland med ett globalt 

ansvar för klimatet 



 

Kollektivtrafik – en framtidsfråga 
Kollektivtrafiken ska kontinuerligt utvecklas för att ge alla invånare i Västra 
Götaland goda förutsättningar att resa. Som ett viktigt led i denna ambition ska 
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning öka. Kvinnor reser i högre 
grad med kollektivtrafik och därför ska stor hänsyn tas till kvinnornas önskemål 
av utveckling inom kollektivtrafiken och samtidigt kan trafiken förbättras för 
alla. 

Kollektivtrafiktaxan ska ha en enkel och logisk utformning av biljettsystemet 
och bygga på principen om enhetstaxa. Vi vill att invånare i de glest befolkade 
delarna av Västra Götaland ska kunna ta del av arbetsmarknaden, kultur- och 
fritidssektorn och då kunna resa kollektivt till ett genomsnittligt lågt pris. Därför 
vill vi att ett Regionen runt-kort inte ska kosta mer än 500 kr. Hälso- och 
sjukvården och lärosäten/skolor ska ha en hög tillgänglighet med kollektivtrafik 
för medarbetare och invånare.  

För att genomföra aktuella infrastrukturplaner har en överenskommelse med 
staten ingåtts som innebär att trängselskatt ska gälla för vägtrafik till och från 
Göteborg. Vänsterpartiet står bakom trängselskatten som ett medel att utveckla 
infrastrukturen i Västra Götaland och samtidigt minska trängsel, buller och 
utsläpp av hälsofarliga ämnen i storstadsmiljön. Viktigt är att kollektivtrafiken 
byggs ut för att erbjuda alternativ till bilresor till och från Göteborg. 

  

Vänsterpartiet arbetar för 

• ett enkelt biljettsystem 

• att enhetstaxa införs  

• att ett Regionen runt-kort 30 dagar ska kosta max 500 kr 

• att trängselskatten i Göteborg genomförs som planerat 

• att infrastrukturen utvecklas så hela regionen kan leva 

Vänsterpartiet vill att Västra Götaland ska vara en levande 

region.  



 

 

 



 

Vänsterpartiet gör skillnad 
 

 

Där Vänsterpartiet är med och styr genomför 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 
sjuksköterskor, fri tandvård till 25 års ålder, gett barn upp till 16 års 
ålder subventioner till glasögon samt ökat resandet i 
kollektivtrafiken med mer än 20% på fyra år.   
 

En röst på Vänsterpartiet i regionvalet är en röst på 

fortsatt politik för ett mer rättvist Västra Götaland.   

Vill du få kontakt med Vänsterpartiet Västra Götaland?  

www.vastragotaland.vansterpartiet.se  

 

Vill du bli medlem i Vänsterpartiet?  

Gå in på www.vansterpartiet.se och klicka på ”Bli medlem”.  


