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Vänsterpartiet presenterar sitt budgetförslag för 

Västra Götalandsregionen 2017-2019 

Vänsterpartiets presenterar sitt budgetförslag för 2017 och plan för 2018 och 2019. Förslaget 
har en tyngdpunkt på finansiering av hälso- och sjukvård, personalpolitik och kollektivtrafik. 

Vi föreslår en skattehöjning med 10 öre, till en skattesats på 11,58 kronor. Förslaget kommer 
att behandlas vid regionfullmäktige 13-14 juni 2016.  

Slut på nedskärningarna i vården 

Den moderatledda blågröna ledningen lägger en våt filt av nedskärningar över vården genom 
att inte räkna upp budgeten med de kostnadshöjningar som väntas.  

- Vi vill ge vården arbetsro genom rimliga ekonomiska ramar, och dessutom göra 
satsningar på tex kökortning, säger Eva Olofsson, regionråd (v) - Vi kan motivera att 
en skattehöjning behövs för att klara vården och den omfördelar 360 miljoner kronor 
till mer välfärd. Dessutom har ju regionen fått ett extra tillskott från staten genom de 
tio välfärdsmiljarderna som vänsterpartiet fick igenom i förhandlingen med 
regeringen. Det ger 376 miljoner kronor extra i Västra Götalandsregionen.    

300 miljoner mer till höjda ingångslöner och jämställda löner 

Lönepotten höjs med 300 miljoner kronor, fördelat under resterande del av mandatperioden. 

- Vi har svårt att både rekrytera och behålla sjuksköterskor och andra yrkeskategorier, 
säger Eva Olofsson. – Vi behöver uppvärdera många vårdyrken genom högre löner. Vi 
har dessutom finansierat kortare nattarbetstid i vården och försök med sextimmarsdag 
i regionens kök.   

Regionenruntkortet blir billigare  

- Det blågröna förslaget är att sänka priset på Regionenruntkortet med 70 kronor, och 
höja andra biljetterpriser med 5%. Det kommer inte att få fler att resa kollektivt, säger 
Jan Alexandersson, regionrådsersättare (v).-Vi finansierar en rejäl sänkning av 
Regionenruntkortet från 1765 kronor i månaden till 1400 kronor, och föreslår 2,5% 
höjning av andra biljettpriser. Alla ska ha råd att åka kollektivt och det är en viktig 
pusselbit i klimatomställningen. 

För mer information kontakta: 

Eva Olofsson, regionråd, 070- 317 10 27 

Jan Alexandersson, regionrådsersättare 070-661 41 74 

Niklas Theodorsson, politisk sekreterare, 070-255 62 17 

Lena Karlsson, politisk sekreterare, 070-082 52 18 


