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Ett Västra Götaland för 
alla – inte bara några få.

För Vänsterpartiet handlar valet 
om jämlikhet. Förutsättning-
arna för att bygga ett samhälle 

där alla kan leva ett gott liv har aldrig 
varit så bra som idag. De samlade 
rikedomarna är större än någonsin 
tidigare, men resurserna är orättvist 
fördelade. Det finns många som 
gärna pratar om jämlikhet, men bara 
Vänsterpartiet har förslagen som kan 
ta oss dit. I den här valplattformen 
presenterar vi våra förslag som bidrar 
till att göra Västra Götaland 
till en region för oss alla.
 
Ett socialistiskt och 
feministiskt parti
Vänsterpartiet är ett 
 socialistiskt och feministiskt 
parti som står på  ekologisk 
grund. Våra värderingar 
om jämlikhet och rättvisa 
 genomsyrar allt vårt politiska 
arbete. För oss hänger vår 
ideologi och vårt  vardagliga 
politiska arbete ihop. Bara 
ett socialistiskt parti lägger 
förslagen som på riktigt gör 
samhället jämlikt och bara ett 
feministiskt parti kan verk-
ligen göra skillnad i strävan 
efter rättvisa mellan kvinnor 

och män. Utan vårt  grundläggande 
ekologiska förhållningssätt går det 
inte att bygga ett hållbart samhälle.

Välfärd före  
skattesänkningar
För Vänsterpartiet går den 
 gemensamma välfärden alltid före 
skattesänkningar. I Västra Götaland 
är vi beredda att höja skatten för att 
 förbättra hälso- och sjukvården och 



göra satsningar på bättre arbetsvillkor 
för de anställda. Förutsättningarna 
för att det ska gå att lita på välfär-
den i Västra Götaland avgörs också 
av vad som sker i landet i övrigt. 
 Vänsterpartiet vill öka resurserna 
till  kommuner och landsting och har 
 under de  gångna fyra åren fått ge-
nomslag för detta i förhandlingarna 
om statsbudgeten.

Jämlikhet och rättvisa
Idag styrs Västra Götaland av  
 borgerliga partier tillsammans med 
Miljöpartiet. Under det nuvarande  sty-
ret går marknaden före  människorna, 
klyftorna i hälso- och sjukvården blir 
större och skillnaderna mellan stad 

och landsbygd ökar. För oss är politik 
inget maktspel, för Vänsterpartiet 
handlar politik om att göra skillnad 
i människors vardag. Vi står för ett 
samhälle där jämlikhet och   rättvisa 
går före marknadslösningar och 
 privata vinstintressen.
Därför är vi beredda att efter valet 
ingå i samarbeten som eftersträvar 
en politik som leder till att välfärden 
förstärks och jämlikheten i Västra 
Götaland ökar. 

Ett samhälle för alla
Vänsterpartiet vill göra Västra 
 Götaland till en region för oss alla – 
ett samhälle där klass och kön inte 
påverkar din rätt till bra hälso- och 

sjukvård. Där tillgången 
till ett rikt kulturliv inte 
bestäms av tjockleken på 
din plånbok och ett sam-
hälle där alla kan känna en 
framtid oavsett var man 
bor. Samhället kan alltid 
 förändras, men förändring-
en kommer aldrig av sig 
själv. För att den ska bli 
verklighet krävs en star-
kare vänster, därför söker 
 Vänsterpartiet ditt stöd i 
regionfullmäktigevalet.  

Vi vill förbättra 
 Västra  Götaland 
 tillsammans 
med dig!



Trygg sjukvård 
genom hela livet
Vård en rättighet för alla   
– inte några få.

I sjukvården ryms allt från livets 
början till livets slut och mycket 

av det största däremellan. Alla kom-
mer vi i kontakt med vården någon 
gång och alla har vi ett behov av en 
tillgänglig vård. Därför finansierar 
vi alla vården tillsammans efter 
förmåga och därför har vi alla rätt 
till vård efter behov. Oavsett ålder, 
 könsidentitet, sexuell läggning och/ 
eller om du har en funktionsnedsätt-
ning. Oavsett bostadsort, inkomst 
och var i världen du är född, har du 
rätt till en god vård och ett bra be-
mötande.  Tyvärr 
är det inte så idag. 

Under de senaste 
åren har hälso-
klyftan vidgats. 
Skillnader i makt 
och inflytande, 
inkomster och 
tillgång till vård 
har drivit på den 
här utvecklingen. 
Hälsa och tillgång 
till sjukvård är 
en fråga om klass 
och kön. Arbetar-

klassen mår sämre än högut bildade 
och högavlönade. Kvinnor har 
sämre hälsa än män och får fort-
farande inte en likvärdig vård och 
papperslösa och asylsökande nekas 
den vård de självklart har rätt till. 
För oss är detta oacceptabelt. 

Våld i nära relationer
Vi menar att all verksamhet inom 
hälso- och sjukvården ska  genomgå 
en grundläggande utbildning om 
våld i nära relationer och att alla 
som arbetar med hälso bedömning 
skall utbildas i att ställa frågor om 
våld som rutin.  Västra Götalands-



regionen behöver  också en 
specialist mottagning för  personer 
som utsatts för  sexuella övergrepp 
och våldtäkt och ökade resurser 
för att ge stöd och behandling både 
i den akuta situationen och när 
personer  senare i livet behöver det. 
För oss är en jämställd och jämlik 
 sjukvård en självklarhet. 

Tillgänglig vård för     oss
När vi behöver vård ska vi ha den 
bästa och mest effektiva vården som 
möjligt. Vi vill att varje vårdcentral, 
sjukhus och mottagning ska finnas 
där de behövs och drivas för att ge 
oss invånare i regionen en god och 
säker vård. De som jobbar inom 
vården ska inte behöva fundera över 
hur mycket pengar de kan dra in till 
sin arbetsgivare, utan hur de bäst 
kan hjälpa dig och mig när vi blir 
sjuka.

Personalen måste få bättre villkor. 
Låga löner och dåliga scheman är 
inte bara ett problem för de som 
arbetar i vården, det är också ett 
problem för alla oss som vill ha en 
bra sjukvård. 
Personalflykten och att alltför få vill 
utbilda sig till viktiga yrken, håller 
tillbaka den nödvändiga sjukvården. 
Vi ser föräldrar som sitter i timmar 
och väntar med sitt barn i knät på 
akuten och långa väntetider för att 
få nödvändiga operationer genom-
förda. Det sker efter årtionden i 
Sverige då skattesänkningar och 
marknadsanpassning prioriterats 
framför vår gemensamma välfärd. 
Det borgerliga styret har miss-
lyckats med att lösa problemen 
inom sjukvården i Västra Götaland. 
Vi kan inte låta detta fortsätta, utan 
vi måste få rimlig bemanning och 
en arbetsmiljö som fungerar.



En sammanhållen vård
Vården måste ges  ekonomiska 
resurser som motsvarar de krav 
vi har på verksamheterna för 
minskade köer och minskade 
 överbeläggningar. Vi måste ha en 
sammanhållen vård där sjukhus, 
 primärvård och kommuner sam-
arbetar. Ingen skall falla mellan 
 stolarna och vi har ett särskilt 
ansvar för dem som är gamla och 
sköra.
När vi råkar ut för allvarliga sjuk-
domar måste vården finnas där. Vi 
ska ha den bästa tillgängligheten 

och bemötandet när vården behövs 
som mest. Som patient och anhörig 
skall du vara delaktig i, och kunna 
påverka, den vård du får.

Vänsterpartiet vill att 

• vården ska ges efter  behov, 
inte utifrån vårdföretagens 
 vinstintresse

• vården ska vara jämlik och 
 jämställd i hela regionen

• köerna till vården ska kortas
• vård och behandling av kvin-

nor som utsatts för våld och 
 sexuella  övergrepp  förbättras



Ditt leende skall inte avslöja 
 vilken klass du tillhör. Våra 
tänder är en del av kroppen. 

Vänsterpartiets  långsiktiga mål är att 
tandvården skall omfattas av samma 
högkostnads skydd och patientavgifter 
som hälso- och sjukvården. Denna 
välfärdsreform driver Vänsterpartiet 
nationellt. I vår region har vi tack 
vare Vänsterpartiet höjt åldersgränsen 
för den fria ungdomstandvården från 
21 år till 24 år. Vi vill fortsätta höja 
åldersgränsen. 

Tandvården är för dyr
Mer än var femte vuxen avstår från 
att gå till tandläkaren oftast på grund 
av att man inte har råd. Detta kan 
leda till dålig tandhälsa vilket inte 
bara orsakar problem i munnen, utan 
även har visat sig ha samband med 
andra sjukdomar. Ingen skall behöva 
avstå en behandling på grund av de 
höga kostnaderna. Ett stöd för att 
klara det är att vi vill erbjuda räntefri 
avbetalning för alla patienter.
Arbetet med den förebyggande och 
uppsökande verksamheten är viktig 
och den vill vi utveckla.

Slopa vinstkravet
Folktandvården i Västra Götaland 
behöver mer resurser och kunna hålla 

låga priser. Idag kräver regionen att 
Folktandvården skall gå med vinst. 
För Vänsterpartiet är det viktigare att 
Folktandvården kan göra prissänk-
ningar och satsa på ökad tillgänglig-
het och höjd kvalitet, vi vill därför 
avskaffa det kravet.  

Tänderna är en del 
av kroppen

Vänsterpartiet vill att

• vinstkravet ska tas bort från 
 Folktandvården

• Folktandvården utvecklar den 
förebyggande och uppsökande 
verksamheten

• åldersgränsen för avgiftsfri 
 tandvård ska fortsätta höjas



Tillgängligheten till vården 
är avgörande för hur trygga 
vi känner oss. Vården ska 

finnas i vår närmiljö och ge den 
 grundläggande vård som vi alla har 
behov av i vår vardag. Vårdcentraler 
ska naturligtvis finnas både i stad, 
land och i våra förorter.
Vänsterpartiet vill se mer insatser 
för att säkra tillgången på personal. 
Du ska inte behöva byta läkare varje 
gång du kommer till vårdcentra-
len och vårdpersonalen ska känna 
till just dina behov. Vänsterpartiet 
ser  vårdvalet som ett hinder för att 
 utveckla den behovsstyrda vården. 
Det grundläggande är rätt till  jämlik 
vård också rätt till vård  oavsett var 
du bor.

Nya möjligheter
Den nära vården innebär också att 
samverkan med kommunerna måste 
utvecklas och nya metoder  prövas. 
Digitaliseringen innebär stora 
 utvecklingsmöjligheter. Det innebär 
snabbare kontakt, ett ökat samarbete 
mellan specialistvård och vård central 

och att vården kommer närmare 
patienter som annars har långt till 
specialistvård. 

Nattöppna jourcentraler
Vänsterpartiet anser att det ska finnas 
kvälls- och helgöppna jourcentraler 
inom rimligt avstånd för alla, så att 
avståndet i sig inte blir ett hinder. 
Nattöppna jourmottagningar ska 
finnas där det är långa avstånd till 
akutmottagning, men också för att 
kunna avlasta akuten. När vi behö-
ver akutvård ska  ambulansen kunna 
vara snabbt på plats och akutmottag-
ningarna ska ha korta väntetider och 
snabba insatser.

Mer vård nära dig

Vänsterpartiet vill att

• vården ska finnas där den behövs 
och vara tillgänglig    för alla

• det ska vara enkelt att  komma i 
kontakt med  vården

• den jämlika och nära  vården ska 
vara en rättighet för alla



Den psykiska ohälsan är hög 
och ökar. Psykisk ohälsa är 
idag den  vanligaste orsaken 

till sjukskrivningar. Vården måste bli 
bättre på att fånga upp och att ta hand 
om patienter med psykisk ohälsa. Vi 
vill anställa fler psykologer och tera-
peuter på våra vårdcentraler.
Samarbetet mellan regionens verk-
samheter och kommunerna måste 
förbättras och bli mer sammanhållet 
för att inte patienter skall fara illa. 
Det skall vara enkelt som patient att 
komma i kontakt med och att lotsas 
rätt inom vården. När ansvaret är 
delat mellan region och kommun, 
såsom vid missbruksvård, vill vi se 
integrerade mottagningar.Vi är också 
för sprututbyte som en viktig smitt-
skyddsåtgärd. 

Nationellt psykiatrilyft
Vänsterpartiet kräver ett nationellt 
Psykiatrilyft och för patienter med 
livshotande tillstånd exempelvis 
självmordstankar eller psykos-
tillstånd, krävs snabba direkta 
 åtgärder. Personcentrerad vård och 
ett människorättsbaserat arbetssätt 
är framtiden. När patienter ses som 
egenspecialister och är delaktiga i sin 
vård och behandling är vi övertygade 
om att även vården kommer att för-

bättras. Det finns goda erfarenheter av 
arbetssätt i psykiatrin som minimerar 
bältning och andra tvångsåtgärder. 
Dessa kunskaper ska spridas i hela 
vår region.

Stärk barn- och 
 ungdomspsykiatrin
Vi vill se en resursförstärkning till 
barn- och ungdomspsykiatrin, trans-
vården och våra psykiatrimottagning-
ar. Bristande tillgänglighet genom 
långa väntetider för utredning och 
behandling skapar idag ett onödigt 
lidande. För traumatiserade personer 
och barn krävs ofta både snabba in-
satser och vidare behandling. Regi-
onens verksamheter skall självklart 
vara HBTQ-diplomerade.

All sjukdom syns 
  inte utanpå

Vänsterpartiet vill att

• satsningarna på psykiatrin ska 
öka och att fler psykologer och 
terapeuter ska finnas på vård
centralerna

• samarbetet mellan regionen och 
kommunerna ska stärkas med 
patienten i fokus

• vården ska ha ett person centrerat 
och människo rättsbaserat arbets-
sätt för  minimering av tvång



En trygg start i livet

Dagen då ett barn föds är 
ofta en dag fylld av gläd-
je, kärlek och förväntan. 

Tiden före, under och efter att ett 
barn föds  innebär många kontakter 
med vården. Det ställer höga krav 
på förlossningsvård och mödravård. 
Vi måste ta  föräldrarnas oro inför 
förlossning på allvar. Den stressade 
miljön upplevs av föräldrarna som 
otrygg och personalen vittnar om 
en pressad situation. Denna typ av 
vård ställer höga krav på kontinuitet, 
god arbetsmiljö för personalen och 
trygghet för  föräldrarna. Därför vill 
Vänsterpartiet arbeta för bättre villkor 
för  barnmorskor och annan personal 
inom förlossningsvården.

Riv inte upp MVC
Mödravårdscentralerna är en viktig 
trygghet för de nyblivna föräldrar-
na och i Västra Götalandsregionen 
har vi en mödravård i världsklass. 
Tack vare bra förutsättningar och 
fantastisk  personal upplever de 
allra flesta föräldrar att mödra
vården fungerar bra. Kontinuitet och 
god arbetsmiljö för personalen ger 
trygghet och medicinsk säkerhet till 
de blivande  föräldrarna och barnet. 
Trots detta planerar den blågröna 
ledningen i regionen att slå sönder 
denna  verksamhet genom att sälja ut 
stora delar och ta in företag som har 
som mål att tjäna pengar snarare än 
 bedriva god verksamhet. Vänster-



partiet är naturligtvis motståndare 
till denna privatisering av en väl 
 fungerande mödravård.

Trygga familjecentraler
Alla föräldrar och familjer ska vara 
lika välkomna och trygga hos möd-
ravården. Därför är det viktigt att 
verksamheten genomsyras av förstå-
else och acceptans för att familjer ser 
olika ut och har olika behov. Kompe-
tensutveckling och värdegrundsarbete 
är viktigt för att alla ska känna sig 
trygga och välkomna. Vänsterpar-
tiet vill se fler HBTQdiplomerade 
verksamheter inom barnavården och 
mödravården.
Vänsterpartiet vill se väl utbyggda 

och trygga familjecentraler. På dessa 
familjecentraler ska alla olika aktö-
rer finnas på ett och samma ställe, 
oavsett om de har kommunen eller 
regionen som huvudman. Det skapar 
smidigare och tryggare kontakter 
mellan de offentliga aktörerna och 
familjerna.

Vänsterpartiet vill att

• förlossningsvården får en ökad 
kapacitet och trygghet

• privatiseringar av mödra-
vården stoppas

• mödra- och barnvården 
HBTQ-diplomeras



En generell arbetstidsförkort-
ning med bibehållen lön är 
nästa stora välfärdsreform.  

 Arbetstidsförkortning innebär mer 
frihet för den enskilde, gör det lättare 
att få ihop vardagspusslet och bidrar 
till att göra arbetslivet  mänskligare 
när tiden för återhämtning ökar. 
Arbetstidsförkortning är också ett 
viktigt sätt att underlätta rekrytering-
en av anställda i yrkesgrupper där det 
idag råder brist på personal.

Ställ om arbetslivet
Vänsterpartiets långsiktiga mål är att 
nå sex timmars arbetsdag med bibe-
hållen lön, men omställningen till ett 
mänskligt arbetsliv måste börja redan 
idag. Det är därför Vänsterpartiet dri-
ver på i riksdagen, i kommuner och 
också här i Västra Götaland för ett 
beslut om sänkt arbetstid. Vi välkom-
nar att arbetsplatser inom regionen 
genomför arbetstidsförkortningar. 
Några exempel på det är sex timmars 
arbetsdag på Ortopeden i Mölndal 
och metoden 80–10 på NÄL, Norra 
Älvsborgs länssjukhus. 
Metoden 80-10 innebär att 80 procent 
av arbetstiden används till vårdarbete, 
tio procent till kompetensutveckling 
och ytterligare tio procent till person-
lig utveckling och reflektion.

Genomför arbetstidsför-
kortning i Västra Götaland
För att nå målet om sex timmars 
 arbetsdag måste vi nu gå vidare och 
genomföra arbetstids förkortningar 
inom fler delar av Västra Götalands
regionens verksamheter. Inom vård-
yrkena vill Vänsterpartiet förkorta 
nattarbetstiden och satsa på fler 
arbetsplatser med kortare arbetstider. 
Detta för att få en bättre arbetsmiljö 
och för att underlätta att rekrytera och 
behålla personal. 
Vi vill också se försök med sex 
timmars arbetsdag för anställda som 
arbetar i kök, med städ eller med tvätt 
inom Regionservice.

Kortare arbetstid, nästa 
stora välfärdsreform

Vänsterpartiet vill att

• sex timmars arbetsdag med 
bibehållen lön ska införas i fler 
av regionens verksamheter

• arbetstiden för nattpersonal 
inom vården ska förkortas

• försök med sex timmars 
 arbetsdag inom regionens kök-, 
städ- och tvätteriverksamheter 
ska genomföras



För att välfärden ska gå att lita 
på måste Västra Götalands-
regionen vara en bra arbets-

givare. Frågan om personalens arbets-
situation kan inte skiljas från frågan 
om hur vi når bästa möjliga kvalitet i 
hälso- och sjukvården, där personal-
brist och en pressad arbetsmiljö idag 
är stora utmaningar. Vänsterpartiet 
har under mandatperioden som gått 
drivit på för att Västra Götalandsregi-
onen ska vara en schysst arbetsgivare 
– det ska vi fortsätta kämpa för också 
under de kommande åren.

Arbetsgivare som går före
En bra arbetsmiljö, trygga anställ-
ningsvillkor och en rättvis löne-
sättning är avgörande förutsättningar 
för att regionen ska kunna behålla och 
rekrytera personal. I grund och botten 
är frågan om de anställdas arbetssitu-
ation en fråga om resurser. I många 
verksamheter behöver personal-
tätheten öka för att stressen ska 
minska och tiden räcka till för åter-
hämtning. Vänsterpartiet är beredda 
att höja skatten för att det i  hälso-  och 
sjukvården ska finnas ekonom iska 
förutsättningar för att förbättra arbets-
miljön och stärka kvaliteten i verk-
samheten. I Västra Götalands regionen 
vill Vänsterpartiet arbeta för att 

utveckla metoder för att till sammans 
med de fackliga organisationerna 
öka de anställdas inflyt ande över sin 
arbetssituation. Regionen ska vara en 
arbetsgivare som går före, som ser till 
att trygga anställningar är normen och 
att rätt till heltid omfattar alla.

Rättvis lönesättning
Vänsterpartiet vill uppvärdera arbetet 
som utförs i kvinnodominerade 
välfärds yrken. I Västra Götaland 
 ligger lönerna inom hälso- och 
sjukvården under riksgenomsnittet. 
 Därför vill Vänsterpartiet tillföra 
resurser för att höja lönerna. 
Vi satsar på jämställda löner 
och arbetar systematiskt mot 
 lönediskriminering.

Bra arbetsvillkor ger 
bättre vård

Vänsterpartiet vill att

• de anställdas inflytande ska 
stärkas

• lönerna ska höjas i 
 kvinnodominerade 
 välfärdsyrken

• trygga anställningar ska vara 
normen och att rätt till heltid 
ska omfatta alla



Alla nu levande människor 
och kommande generationer 
ska ha rätt till ren luft, rent 

vatten, säkra livsmedel och tillgång 
till natur med bibehållen biologisk 
mångfald. Vänsterpartiet stödjer det 
mål som är satt, att regionen ska vara 
fossilfri 2030. För att nå dit måste 
vi arbeta aktivt och ta kloka gröna 
 beslut inom regionens verksamheter. 
Vi vet att det kommer att kräva en 
ekologiskt hållbar politik mot kort-
siktiga vinstintressen.

Öka andelen biogas
Regionen ser idag till att öka an-
vändandet av biogas i sin egen 
verksamhet och också att bygga ut 
biogasanläggningar. Omställning till 
biogas är ett krav som Vänsterpartiet 

har drivit länge och ett arbete som 
nu ger resultat. Kraftsamling Biogas 
är ett regionalt projekt som tillsam-
mans med västsvenska aktörer bidrar 
till att öka utvinningen av biogas, 
vilket både hjälper miljön och skapar 
arbetstillfällen i regionen. 

Upphandla lokalt
Västra Götaland är i sig en regi-
on med många möjligheter till bra 
miljöarbete. Med ett större fokus på 
det lokalproducerade så kan vi få en 
levande landsbygd igen. Vänsterpar-
tiet driver på för att regionen i sina 
upphandlingar ska få ta hänsyn till 
var produkten är tillverkad inte bara 
prisnivå. På så sätt kan vi stötta våra 
lokala producenter i regionen och i 
större utsträckning bli självförsörjan-

Vi är det rödgröna 
 alternativet



de på livsmedel. Sverige är idag i stor 
utsträckning beroende av importerade 
livsmedel och om Sverige skulle iso-
leras skulle hälften av all mat ta slut 
inom tio dagar. Vi vill också arbeta 
för en minskad köttkonsumtion och 
vill se en ökning av hållbart eko-
logiskt jordbruk i regionen. Västra 
 Götaland skall vara drivande i pro-
duktionen av växtbaserade livsmedel. 
På samma sätt behöver vi ta vara på 
våra andra naturresurser som sko-
gen och havet. Där vi behöver ha ett 
 hållbarhetstänk som gör att skogen 
håller för generationer framöver. 
För att stoppa artutrotningen måste 
avverkning av de få urskogar som 
finns kvar genast upphöra. Vi behöver 
ha ett hållbart skogsbruk i ekologisk 
balans.
För havet krävs ett hållbart fiske 
som hindrar utfiskning men också 
en miljöpolitik som hindrar havet 
från att bli mänsklighetens soptipp. 
Mikroplaster är idag ett av de absolut 
allvarligaste hoten mot den marina 
miljön. Vatten, är en tillgång som vi 
måste säkra i vårt kretslopp. 

Bygga klimatsmart
För oss är det självklart att det i alla 
regionala nybyggnationer ska finnas 
med en miljöaspekt och att byggande 
ska ske så klimatsmart som möjligt. 
Det handlar om allt ifrån effektiva 
värme- och ventilationssystem, till 
solceller och byggmaterial. Regionen 
måste vara en förebild och eftersom 
vi menar allvar med vårt mål om 
att bli fossilfria till 2030 så behöver 
miljötänkande genomsyra hela vår 
verksamhet. Vid regionens fastigheter 
ska det finnas tillgång till laddstolpar 
både för anställda och besökare. 

Vänsterpartiet vill att 

• nybyggnationer i regionen 
ska vara klimatsmarta.

• regionens verksamheter ska 
servera mer lokal-  
producerad mat

• våra naturresurser tas till vara 
på ett hållbart sätt och att 
den biologiska mångfalden 
 bibehålls

• regionala vattenresurser 
värnas



Vänsterpartiet vill ha en 
 enklare och billigare kol-
lektivtrafik för att fler ska 

välja att resa kollektivt. Det ger 
bättre pendlingsmöjligheter, ett bättre 
klimat och minskad belastning av 
fordonstrafik i våra större städer. 
Västra Götalandsregionen har tät och 
nära kollektivtrafik i Göteborg och 
våra andra större orter, men också 
 betydligt glesare trafik på lands
bygden. Kring Göteborg är det trångt 
på spårvagnar, tåg och bussar. Infra-
struktursatsningar och nya innova-
tioner behövs för att öka kapaciteten, 
därför är vi positiva till den nya lin-
banan i Göteborg. 
Kollektivtrafiken i regionen ska 
underlätta vardagen genom bekväm 
pendling till jobb och skola, det ska 
finnas wifi och laddnings möjligheter 
på såväl våra fordon som rese-
centrum. Det behövs fler pendel
parkeringar för bil och cykel, med 
både motorvärmare och laddstolpar. 
Den anropsstyrda kollektivtrafiken 
utanför tätorterna ska finnas även på 
 helgerna.  Kollektivtrafiken ska vara 
ett bra alternativ både för resor till 
arbete som fritidsaktiviteter.  

Krävs många förbättringar
Det behöver bli både lättare och 

billigare att resa kollektivt, ett enklare 
biljett- och zonsystem är  efterlängtat. 
Inför 2018 var Vänsterpartiet det 
enda parti som var emot pris-
höjningar i regionens kollektivtrafik. 
 Vänsterpartiet vill se ett tydligare 
samarbete med kommunerna för att 
ge pensionärer fria resor. Sommar-
lovskort för ungdomar har Vänster-
partiet genomfört i förhandlingar med 
regeringen. I Västra Götaland har vi 
sett till att det omfattar hela regionen. 
Vi vill återinföra ungdomsrabatten 
för 20–25-åringar, som den blågröna 
ledningen i regionen har tagit bort. 
Vill vi att Västtrafik AB i första hand 
kör kollektivtrafiken i egen regi. I dag 
upphandlas i princip all trafik och då 
driver vi frågan om att kräva trygga 
och säkra arbetsvillkor för personalen 
genom att kräva personalövergång 
och kollektivavtal. Vi bryr oss om 
arbetsmiljön och arbetsvillkoren 
för våra chaufförer. Det ger i sin tur 
tryggare och bättre resor för våra 
resenärer.  

Öka den regionala järnvägen
Västra Götaland behöver mer järn-
väg. Den växande godstrafiken ifrån 
Oslo och söderut gör det nödvändigt 
att bygga en modern järnväg som kan 
avlasta E6 och minska påverkan på 

Kollektivtrafik som 
tar dig regionen runt



miljö och klimat. Det skulle samti-
digt öka pendlingsmöjligheterna i 
 regionen och stärka arbetsmarknaden. 
En ny järnväg mellan Göteborg och 
Jönköping måste påbörjas med del-
sträckan Göteborg-Landvetter-Borås, 
och den måste börja planeras så snart 
som möjligt.
Vid all ny-och ombyggnation av 
järnväg förespråkar Vänsterpartiet att 
den möjliggör flexibelt utnyttjande 
för såväl persontrafik som godstrafik. 
När stambanorna byggs ut begränsas 
konstruktionerna till att tågen ska 
kunna köras med högst 250 km/h.
Västra Götaland behöver mer järnväg 
i de nationella och regional sats-
ningarna. Vi dras också med stora 
underhållsbehov på den regionala 
järnvägstrafiken som ett resultat av 
privatisering, bolagiseringar och 
under lång tid eftersatta anslag. Det är 
viktigt att de nationella anslagen för 
underhåll ökar, detta för att vi ska få 
en järnväg som kan konkurrera med 

bilen. Vi behöver ett samlat statligt 
ägande av underhållet av våra banor 
vilket skulle ge trygghet och konti-
nuitet för resenärerna. En upprustning 
av Bohusbanan, Viskadalsbanan, 
Älvsborgsbanan och Kinnekullebanan 
är nödvändig för ett hållbart Västra 
Götaland. Kinnekullebanan måste 
klimatsäkras med elektrifiering eller 
hybridlösning. 

Vänsterpartiet vill att

• biljettpriserna i kollektiv-
trafiken ska sänkas

• kollektivtrafiken ska i första 
hand köras i egen regi 

• de regionala järnvägarna ska 
utvecklas

• den anropsstyrda kollektivtrafi-
ken på helgerna ska utvecklas

• fler delar av regionen ska få 
utbyggd kollektivtrafik som 
underlättar pendling



Kultur som angår alla

Kultur förenar 
oss. Den finns 
alltid närva-

rande i våra liv, den 
kan vara irriterande, 
provocerande, gläd-
jande eller sorglig. 
Ibland finns den bara 
som en osynlig följe-
slagare.
Kulturen har ett språk 
som är universellt och 
fungerar över nations-
gränser. Kultur är en förutsättning för 
demokratin. På samma sätt är demo-
kratin och yttrande friheten kulturens 
själva livsluft.
Vi vill särskilt uppmärksamma barn 
och ungas förutsättning att ta del av 
och utveckla sin kultur, sina uttryck 
och sina möjligheter till att bli fria 
demokratiska individer. De ska ges 
möjlighet att få testa sina färdigheter 
i ett fritt och rikt kulturliv – det ska 
sjuda av liv i våra kulturlokaler för 
barn och unga. 

Gratis resor till kultur
Några av de stora kulturinstitutio-
nerna, som Göteborgsoperan, finns 
just i Göteborg. Vi vill subventionera 
resor med kollektivtrafik för att göra 
regionen geografiskt rundare och öka 
tillgängligheten i hela regionen till 
dessa föreställningar. Vi vill även ge 

ökade resurser till det fria kulturlivet 
för att stärka tillgången till kulturen i 
hela regionen. 

Vänsterpartiet vill lyfta fram folk-
bildningens centrala plats i det 
demokratiska samhället. Våra 
folkhög skolor med sin unika bild-
ningstradition är en viktig del av det 
regionala utvecklingsarbetet, inte 
minst inom regionens kraftsamling 
för fullföljda studier. Vi vill att bild-
ningens roll stärks och utvecklas och 
får mer resurser för det. 

Kultur åt alla 
Kultur ska finnas i allas våra liv, inte 
hos några få, därför måste kultur 
vara helt tillgänglig. Varken åskåda-
re eller aktörer ska behöva välja en 
undanskymd bakdörr eller hämmas i 
sin delaktighet av funktionsvariation. 
Tillgänglighet handlar också om att 



möta människor där vi är; med olika 
bakgrund, olika kunskaper och olika 
förväntningar om att få ta del av eller 
skapa kultur. Det kan krävas positiv 
särbehandling för att alla ska våga 
närma sig de kulturella uttryck som är 
ovana och bryter traditioner. 
Kulturprojekt och kulturaktiviteter 
ska byggas underifrån och utifrån 
deltagarnas perspektiv. Vi vill inte ha 
patriarkala och byråkratiska ovan-
ifrånperspektiv. Kulturen ska vara 
genusmedveten och fri från sexuella 
trakasserier. Det krävs delaktighet 
och verklig förankring av kulturen i 
ett demokratiskt samhälle som försva-
rar och ökar förståelsen för varje 
människas lika värde. 

Vänsterpartiet vill att

• kulturen särskilt ska uppmärk-
samma och vara en del av 
barns och ungas utveckling

• kulturen ska vara tillgäng-
lig geografiskt, genom att 
 subventionera kollektivtrafik-
resor till kulturarrangemang.

• kulturen ska vara till-
gänglig för alla oavsett 
 funktionsvariation



Alla har rätt till utbildning, 
därför  behöver vi mer sats-
ningar på bildning, utbildning 

och lärande. Vi anser att regionen 
ska ta ett mer samlat ansvar för sina 
 utbildningsfrågor. Alla unga ska ges 
alla möjligheter och stöd att gå ur 
grundskolan och gymnasie skolan 
med godkända betyg. Regionen 
måste ta sitt ansvar för att det målet 
 uppfylls.

Bildning för  framtiden
Folkhögskolorna med sin väl 
 utvecklade pedagogik och demokra-
tiska arbetssätt passar alla, inte bara 
några få. De ska vara en länk till 
arbete för nyanlända och för  personer 
med funktionsnedsättning och vi 

vill ha mer skräddarsydd utbildning. 
 Vänsterpartiet driver frågan om att 
stärka jämställdhetsarbetet på våra 
skolor. Folkhögskolorna ska fortsät-
ta ha en lokalt bildande förankring, 
med öppna föreläsningar och kultur-
evenemang. Universitet och högsko-
lor är viktiga samhällsaktörer som 
tillsammans med samhället i stort kan 
göra betydande insatser för ett mer 
jämlikt samhälle. 
Naturbruksskolorna ska ge både unga 
och vuxna en högkvalitativ utbildning 
för olika yrken inom de viktiga gröna 
näringarna.

Rätten till ett sammanhang
Nyanlända, personer med funktions-
nedsättning och unga har det tuffast 

på arbetsmarknaden. 
Alla ska ha rätt till 
ett arbete, rätt att 
finnas i ett samman-
hang. För fler arbets
tillfällen behövs mer 
samverkan mellan 
samhällets alla delar. 
Vi behöver mer 
riktade arbetsmark-
nadsåtgärder.
De icke vinstdrivan-
de verksam heterna 

En framtid för dig i 
Västra Götaland



kan vara ett komplement till offentlig 
verksamhet. Vid  upphandlingar och 
projekt kan dessa ges reserverade 
kontrakt, istället för att vi gynnar 
företag som drivs med vinstintresse. 
Vi behöver en arbetsmarknad anpas-
sad efter  individen, inte efter jakten 
på ekonomisk  vinning. Vi vill ha en 
jämlik och  hållbar arbetsmarknad.

Allas rätt!
Allas rätt till utbildning och  arbete, 
allas rätt till att vara en del i ett 
 sammanhang, allas rätt till delaktighet 
är de viktigaste förutsättningarna för 
att skapa ett mer jämlikt samhälle, ett 

samhälle där vi sluter klassklyftorna! 
Regionpolitiken behöver genom-
syras mer av kunskap om klass- och 
könsperspektiv.

Vänsterpartiet vill att

• det ska satsas mer på 
 utbildning och arbete för att 
bekämpa klassklyftorna.

• folkhögskolor och natur-
bruksskolor ska fortsätta 
utvecklas för ett livslångt 
lärande

• alla ska ha rätt till ett jobb 



Vänsterpartiet vill att
Trygg sjukvård genom hela livet
• vården ska ges efter  behov, inte utifrån vårdföretagens  vinstintresse
• vården ska vara jämlik och  jämställd i hela regionen
• köerna till vården ska kortas
• vård och behandling av kvinnor som utsatts för våld och  sexuella 

 övergrepp  förbättras 
Tänderna en del av kroppen
• vinstkravet ska tas bort från  Folktandvården
• Folktandvården utvecklar den förebyggande och uppsökande verksamheten
• åldersgränsen för avgiftsfri  tandvård ska fortsätta höjas
Mer vård nära dig
• vården ska finnas där den behövs och vara tillgänglig    för alla
• det ska vara enkelt att  komma i kontakt med  vården
• den jämlika och nära  vården ska vara en rättighet för alla 
All sjukdom syns inte utanpå
• satsningarna på psykiatrin ska öka och att fler psykologer och terapeuter 

ska finnas på vård centralerna
• samarbetet mellan regionen och kommunerna ska stärkas med    

patienten i fokus
• vården ska ha ett person centrerat och människo rättsbaserat arbetssätt för 

 minimering av tvång
En trygg start i livet
• förlossningsvården får en ökad kapacitet och trygghet
• privatiseringar av mödra vården stoppas
• mödra- och barnvården HBTQ-diplomeras
Sex timmars arbetsdag, nästa välfärdsreform
• sex timmars arbetsdag med bibehållen lön ska införas i fler av  

regionens verksamheter 
• arbetstiden för nattpersonal inom vården ska förkortas
• försök med sex timmars  arbetsdag inom regionens kök-, städ- och tvätteri-

verksamheter ska genomföras 



Bra arbetsvillkor ger bättre vård
• de anställdas inflytande ska stärkas
• lönerna ska höjas i  kvinnodominerade  välfärdsyrken
• trygga anställningar ska vara normen och att rätt till heltid ska omfatta alla
Vi är det rödgröna alternativet
• nybyggnationer i regionen ska vara klimatsmarta.
• regionens verksamheter ska servera mer lokalproducerad mat
• våra naturresurser tas till vara på ett hållbart sätt och att den 

 bio logiska mångfalden  bibehålls
• regionala vattenresurser värnas
Kollektivtrafik som tar dig regionen runt
• biljettpriserna i kollektiv trafiken ska sänkas
• kollektivtrafiken ska i första hand köras i egen regi 
• de regionala järnvägarna ska utvecklas
• den anropsstyrda kollektivtrafiken på helgerna ska utvecklas
• fler delar av regionen ska få utbyggd kollektivtrafik som  underlättar 

 pendling
Kultur som angår alla
• kulturen särskilt ska uppmärksamma och vara en del av barns och ungas 

utveckling
• kulturen ska vara tillgänglig geografiskt, genom att  subventionera 

 kollektivtrafikresor till kulturarrangemang i regionens regi.
• kulturen ska vara tillgänglig för alla oavsett  funktionsvariation
En framtid för dig i Västa Götaland
• det ska satsas mer på  utbildning och arbete för att bekämpa klassklyftorna.
• folkhögskolor och natur bruksskolor ska fortsätta utvecklas för ett livslångt 

lärande
• alla ska ha rätt till ett jobb 



Rösta med

Vänsterpartiet!

För ett 
Västra Götaland 
för alla.

I valet söker Vänsterpartiet ditt stöd 
för att kunna bygga ett Västra Göta-
land för oss alla. I den här valplattfor-
men har vi beskrivit vad vi vill göra 
under de kommande fyra åren för att 
ta oss dit. Tillsammans med dig vill 
vi se till att hälso- och sjukvården ska 
gå att lita på, se till att kollektivtra-
fiken fungerar i både staden och på 
landsbygden och fördjupa den gröna 
omställningen till ett ekologiskt håll-
bart Västra Götaland.

Samhället kan alltid förändras, men 
förändringen kommer aldrig av sig 
själv. För att våra värderingar om 
jämlikhet och rättvisa ska förverkli-
gas i den förda politiken krävs det att 
Vänsterpartiet blir starkare. När vi 
får inflytande minskar klyftorna och 
välfärden får ökade resurser. 
Tillsammans förändrar vi samhället 
till det bättre.
Rösta på Vänsterpartiet i valet till 
regionfullmäktige den 9 september! 


