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Vänsterpolitik 
behövs för ett  
rättvist samhälle
Vårt land var som mest jämlikt för fyrtio år sedan och sedan 
dess har klassklyftorna ökat. De senaste åtta åren är det bor-
garna och Miljöpartiet som styrt regionen och försämrat 
välfärden. Vänsterpartiet har sett de ökade klassklyftorna. 
Vänsterpartiet ser ständiga nedskärningar i sjukvården, ökade 
köer till vård och behandling och arbetsvillkor som leder till 
personalbrist. Vi ser en utveckling med växande regionala 
skillnader och en ökad ojämlikhet i Västra Götalandsregio-
nen. Pengar och service finns i centrum i de stora städerna 
och i stadskärnorna. Samtidigt lämnas landsbygden, mindre 
orter och förortsområden utanför. Klimatomställningen går för 
långsamt och varje år höjs avgifterna för att åka kollektivt.

Det är dags att bryta denna utveckling Vi kan inte nöja oss 
med att välfärden, vården, omsorgen, klimatsatsningarna, 
jobben och infrastrukturen ska lita till en marknad för att lösa 
problemen. Privatiseringar av välfärden öppnar upp för kom-
mersiella aktörer att sko sig på skattemedel. Välfärdsbrott 
bekämpas inte bäst genom ytterligare tandlös kontroll utan 
motverkas bäst genom att möjligheten att göra vinst på barn, 
sjuka eller äldre tas bort. 

Framtidens politik är Vänsterpartiets. Vi är det parti som håller 
vad vi lovar. Vi ska bygga upp samhället igen, avveckla priva-

tiseringar och marknadsexperiment Vi vill ge ökade resurser 
till hälso- och sjukvården och om det behövs är vi beredda att 
höja skatten. Vänsterpartiet tror på en gemensamt finansierad 
välfärd. 

Alla människor ska ha samma rättigheter och samma chans till 
delaktighet. I ett demokratiskt samhälle kan ingen diskrimi-
nering eller särbehandling av hbtqi-personer (homosexuella, 
bisexuella, transpersoner, queer-personer och intersexperso-
ner), äldre eller personer 
med funktionsnedsätt-
ningar accepteras. Etnici-
tet får inte heller ligga till 
grund för diskriminering. 
Allas rätt till försörjning, 
självbestämmande, fack-
liga och sociala rättigheter 
är förutsättningar för ett 
socialt, ekologiskt och eko-
nomisk hållbart samhälle. 

Vi lever mitt i en klimat-
kris, där ett ständigt över-
utnyttjande av naturens 
resurser har lett till en 
kraftig utarmning av den 
biologiska mångfalden 
och ökade koldioxidutsläpp. En majoritet av vårt samhälle är 
byggt för en värld där klimatkrisen var hypotetisk, men nu 
kräver omställningen stora och snabba förändringar av vårt 
sätt att leva. Vi måste mobilisera kraftfullt för att minska vår 
klimatpåverkan och hantera klimatförändringarna. Vänster-
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partiet anser att en klimatkris som möts av en grön politik från 
vänster skapar fler jobb, fler företag och en framtidstro även 
utanför storstäderna.

Idag använder den rika delen av världen det mesta av jor-
dens resurser på bekostnad av fattigare länder. Om vi i stäl-
let använder klimatutrymmet rättvist kan vi skapa ett Västra 
Götaland där vi lever i ett med naturen, i ett hållbart samhälle. 
Vi har mod nog att se vad som är ohållbart idag, och vågar 
skapa sätt att kunna bryta med gamla mönster av konsumtion 
och resande. I första skedet med siktet inställt på avgiftsfri 
kollektivtrafik och utbyggd anropstrafik. 

Coronapandemin har visat på många svagheter i vårt sam-
hälle. Våra lösningar är att stärka sjukvården och välfärden. Vi 
vill skapa fasta, trygga jobb över hela regionen. Konsekven-
serna av många års nedskärningar och privatiseringar gav oss 
för få vårdplatser, för lite personal och för dåliga marginaler. 
Vår region behöver gemensamt ställa om och rusta upp hela 
vårdsektorn för att ens kunna klara de normala skiftningarna i 
vårdbehov och dessutom kunna växla upp kapaciteten vid kri-
ser. Om personalen ständigt har för mycket att göra och vård-
köerna är alldeles för långa, blir det svårt att hantera en kris 
utan att både personal och patienter blir lidande. 

Vi vill skapa ett hållbart samhälle där människan, inte före-
tagen, är det viktigaste, grundat på demokrati, jämlikhet och 
feminism. Det ska inte spela någon roll vilken klass du tillhör, 
var du bor, vilken identitet, könsidentitet eller funktionsvaria-
tion du har. Vi vill att alla människor ska ha tillgång till ett fritt 
liv i ett solidariskt samhälle, byggt av och för människor. 

Regional utveckling 
Västra Götaland har en historiskt stark industrikultur, for-
dons-, pappers-, skogs och textilindustri är några av de 
näringar som har format utvecklingen av våra bruksorter och 
vår region. Vänsterpartiet ser regionutvecklingsfrågorna som 
en möjlighet till att nu skapa en grön omställning i Västsverige 
med klimatet i fokus. Arbetsmarknadsfrågorna är också intres-
santa ur ett regionalt perspektiv. Vänsterpartiet vill se större 
regional delaktighet för att minska den lokalt orimligt höga 
ungdomsarbetslösheten och vi vill ha ett ökat fokus på att ge 
våra nyanlända större möjlighet till sysselsättning allt för att 
minska klyftorna i samhället. 

Ett socialt hållbart Västra Götaland är vårt fokus i det regio-
nala utvecklingsarbetet. Vi vill att regionen tillsammans med 
kommunerna fokusera på målsättningen att alla elever ska 
klara grund- och gymnasieskolan i regionen. Regionens folk-
högskolor och naturbruksgymnasier är viktiga aktörer för att 
uppnå fullföljda studier. Dessutom är folkhögskolorna särskilt 
viktiga för att driva arbetet med integration och ökad social 
jämlikhet. Liksom naturbruksgymnasierna, som är särskilt 
viktiga för arbetet för ekologisk medvetenhet och ansvarsta-
gande.

Kulturen – en viktig 
del av demokratin 
Ett rikt kulturliv är viktiga delar av demokrati, välfärd och 
yttrandefrihet. När vi stödjer kultur, kulturens oberoende ställ-
ning och dess frihet bidrar vi till ett demokratiskt samhälle. 
Kultur utgör en arena för möten mellan människor, ett forum 
för utbyte av åsikter och möjlighet att upptäcka nya idéer och 
perspektiv. Den kan både synliggöra och ifrågasätta synen på 
vårt samhälle och vår historia. 

Då vi lever i en tid när högerpopulistiska krafter försöker styra 
information och kultur vill Vänsterpartiet slå fast vikten av att 
kulturen står oberoende av företagsinflytande och politisk styr-
ning. 

Vänsterpartiet vill att fler invånare i hela regionen ska kunna 
ta del av det kulturella utbud som erbjuds. Barn och ungdomar 
ska kunna delta i olika kulturaktiviteter, oavsett var i regionen 
de bor. Vi vill säkra att kulturen är tillgänglig för alla, oavsett 
vem du är.  

En jämlik sjukvård 
för alla
All hälso- och sjukvård ska ges efter behov, så enkelt borde 
det vara. Vi anser att det enda sättet att säkra detta är genom 
en demokratiskt styrd, offentligt driven och skattefinansierad 
vård. Det leder till att vår region kan erbjuda en jämlik och 
tillgänglig vård för alla invånare i Västra Götaland där vårdbe-
hoven styr resurserna. 

Alla ska känna sig trygga med att få den bästa och mest effek-
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tiva vården utifrån behov, inte fetast plånbok eller starkast 
röst. Så är det inte idag när hälften av befolkningen upplever 
att vården inte ges på lika villkor. Rätten till god vård och gott 
bemötande gäller alla oberoende av medborgarstatus, könsi-
dentitet, etnicitet, ålder, funktionsförmåga eller sexuell lägg-
ning. Vi vill att alla regionens verksamheter arbetar mer aktivt 
med kompetensutveckling och vidareutbildning kring diskri-
minering med nolltolerans för kränkningar och rasism och där 
barnperspektivet genomsyrar all hälso- och sjukvård.

Efter trettio år av försämringar i svensk sjukvård orsakad av 
nyliberal politik står vi nu inför en kris. Den bristande tillgäng-
ligheten till offentligt finansierad och driven sjukvård är själva 
förutsättningen för den ökande privata vinstdrivande sjukvår-
den och privata sjukförsäkringar. De privata sjukförsäkringarna 
utgör ett hot mot en jämlik sjukvård då de skapar en gräddfil in 
i sjukvården för de som har råd. För att stoppa denna utveck-
ling måste regionen sluta köpa vård från privata vårdbolag som 
låter kunder med privat sjukförsäkring tränga sig före i vård-
köerna. Det är inte heller acceptabelt att stora resurser går till 
privata nätläkare för att behandla lindriga åkommor, som sedan 
kostar oss skattebetalare stora pengar. Dessa pengar tas från 
den gemensamma sjukvården och sätter samtidigt lagen om 
jämlik vård ur spel. Vi vill i stället möta efterfrågan av snabb 
och enkel vårdkontakt med digitala vårdformer i offentlig regi. 

En tillgänglig vård
För Vänsterpartiet är det viktigt med kontinuitet för patienten, 
hållbara vårdkedjor och samordning mellan de olika kontakter 
som kan behövas inom vården. Vi vill att primärvård, sjukhus 
och kommunal hälso- och sjukvård i större utsträckning sam-
arbetar runt patienten. De flesta patienter har också anhöriga 
som påverkas av sina närståendes olika sjukdomstillstånd. De 
ska ges möjlighet att förstå och vara delaktiga kring den som 
är sjuk och erbjudas möjlighet möjlighet till stöd och insatser. 

Vi vill ha en tillgänglig vård för alla invånare i hela regionen. 
Vänsterpartiet vill att politiken tar ansvaret och skiftar synen på 
sjukhusvård från sparbeting och nedskärningar till att faktiskt 
möta befolkningens behov av vård. En del i detta är att primär-
vården förstärks för att kunna bli navet i vården och samspela 
med specialistsjukvård, kommunal hälso- och sjukvård och 
andra eventuella vårdgivare. En annan viktig del är att ambu-
lanssjukvården håller god kvalitet är i offentlig regi och snabbt 
kan vara på plats i hela Västra Götalandsregionen. Regionen 
måste säkra att det finns tillgång till akutsjukvård med jourcen-
traler och akutmottagningar inom rimliga avstånd för invå-
narna i regionens olika geografiska områden. 

Syftet med omställningen från slutna till mer öppna vårdfor-
mer är att kvaliteten på vården ska bli högre och på sikt skapa 
en mer jämlik hälsa i hela befolkningen oavsett vem du är eller 
var du bor. Det får aldrig vara komplicerat att komma i kon-
takt med vården. Ibland är det digitala former som är lämp-
liga men de får inte utesluta fysiska samtal och besök, andra 
gånger är det hembesök som behövs för tillgänglig vård. En 
bra utveckling inom nära vård är mobila team som verkar på 
olika platser i regionen. 

Det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet är 
ofta mycket outvecklat och här måste satsningar göras. Vårt 
mål är en samordnad vård utifrån patientens behov från både 
regionala och kommunala vårdgivare. Vi vill fortsätta utveckla 
arbetet med familjecentraler i regionen där vi vill att det ska 
finnas minst en familjecentral i varje kommun i regionen.

Coronapandemin har tydligt visat på stora brister inom hela 
sjukvården, både vad gäller vårdplatser och personal, främst 
inom intensivvården men även akutsjukvården och övrig vård 
har påverkats. Pandemin visar att slimmade organisationer har 
svårt att hantera stora störningar. För att ha en bättre bered-
skap för kriser måste vi ha organisationer som har marginaler 
för att också kunna hantera det oväntade och okända. Om vi 
ska kunna säkra tillgången på personal inom sjukvården och 
kunna börja arbeta i kapp den uppskjutna vården i pandemins 
kölvatten, så måste arbetsvillkoren förbättras. 

Vården för transpersoner behöver prioriteras och uppvärderas. 
Mer resurser och kompeensutveckling krävs för att komma till 
rätta med långa väntetider, orimliga krav och ibland bristande 
bemötande som förstärker ohälsan för särskilt utsatta personer.

Den palliativa vården, vård i livets slutskede, är viktig och 
högprioriterad. Trots det ser möjligheten olika ut för invånarna 
i Västra Götalandsregionen att få denna vård. Vi måste se till 
att detta är en rättighet för alla oavsett bostadsort. Alla invå-
nare i regionen ska ha tillgång till de vårdformer som ger god 
symtomlindring och vård i hemmet i livets slutskede.

Folkhälsa handlar om hur hälsan påverkas av det samhälle 
vi lever i, om jämlikhet, inflytande, delaktighet och levnads-
vanor. En god hälsa är en förutsättning för att människor ska 
kunna leva ett fritt och oberoende liv. Arbetet för en bättre 
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folkhälsa är därför ett arbete för att stärka den enskilda männ-
iskans möjlighet för att bestämma över sin egen livssituation, 
skapa framtidstro och öka jämlikheten i samhället. Primär-
vården och elevhälsan har en gemensam roll i ett offensivt 
folkhälsoarbete. Skolan och ungdomsmottagningarna har en 
viktig roll i att ge barn och unga stöd och hjälp att ta sig in i 
vuxenlivet.

En trygg mödra- och  
förlossningsvård
Tiden före, under och efter att ett barn föds innebär många 
kontakter med vården. Denna typ av vård ställer höga krav på 
kontinuitet, god arbetsmiljö för personalen och trygghet för 
föräldrarna. Men idag saknas det barnmorskor på flera för-
lossningsavdelningar, och personalen vittnar om en pressad 
situation, även för de födande. Därför vill Vänsterpartiet ge 
förlossningsvården bättre förutsättningar och ökad kapaci-
tet. Detta för att komma ifrån dagsläget där personalen går på 
knäna, barnmorskor har ansvar för flera födande samtidigt, 
och där andra måste hänvisas till annat sjukhus än där förloss-
ningen är planerad på grund av platsbrist. Kontinuitet och god 
arbetsmiljö för personalen ger trygghet och medicinsk säker-
het till de blivande föräldrarna och barnet. 

Alla föräldrar och familjer ska vara lika välkomna och trygga 
hos mödravården. Därför är det viktigt att verksamheten 
genomsyras av förståelse och acceptans för att familjer ser 
olika ut och har olika behov.

Våld i nära relationer
Att utsättas för våld kan aldrig accepteras, men i Sverige 
dödas en kvinna var tredje vecka av en man hon har eller har 
haft en relation med. Vart tionde barn tvingas uppleva våld 
i hemmet. 150 000 barn i Sverige lever med en förälder som 
har blivit misshandlad av den andra föräldern. Detta har ökat 
under pandemin. Barnkonventionen är nu lag och för oss i 
Vänsterpartiet är det viktigt att frågan om pandemins effekter 
på unga människors hälsa omhändertas ur ett brett perspektiv. 

Vi vill att regionens personal har rätt utbildning och tillgång 
till nätverk för samverkan. Framför allt skolans personal behö-
ver kunskap så att de kan reagera och agera vid tecken som 
talar för att barn eller vuxna utsätts för våld. Om alla verk-
samheter arbetar systematiskt med detta kan den våldsutsatta 
få den hjälp som behövs. Vi vill att Västra Götalandsregio-
nen utvecklar arbetet med metoder och samverkan med andra 
aktörer för att höja kompetensen kring dessa frågor.

Psykisk hälsa 
Den psykiska ohälsan är hög och ökar. Psykisk hälsa främ-
jas i första hand av andra insatser än de vården kan ge och vi 
vill därför se integrerade verksamheter med flera aktörer, för 
att möta behovet. Under många års tid har nedskärningar och 
sparkrav lett till bristande tillgänglighet, långa köer, och hög 
dödlighet inom exempelvis grupper med beroendeproblema-
tik. Vi ser att det behövs mer resurser och kompetensutveck-
ling till barn- och ungdomspsykiatrin och vuxenpsykiatrin. 
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Psykisk ohälsa är trots allt den vanligaste orsaken till sjuk-
skrivningar idag. Det orsakar stort lidande för den drabbade 
och dennes anhöriga. Vården måste bli bättre på att uppmärk-
samma och ge adekvat hjälp vid psykisk ohälsa.

Vänsterpartiet vill att fler psykologer och terapeuter anställs 
på regionens vårdcentraler, för att återigen kunna möta 
behovet av vård. Den vård som finns idag är inte tillräckligt 
utbyggd, och många hänvisas att gå via företagshälsovård 
eller betala ur egen ficka, vilket inte alla har möjlighet att göra. 
Vänsterpartiet arbetar särskilt för att köerna till barn- och ung-

domspsykiatrin ska kortas.

En ökad ojämlikhet kan 
kopplas till att den psy-
kiska ohälsan ökar. Psy-
kisk ohälsa är vanligare 
hos barn i familjer med 
akuta ekonomiska pro-
blem. En omställning till 
en mer tillgänglig vård är 
nödvändig. Vi behöver fler 
utbudspunkter för att kunna 
minska den ojämlika till-

gången till barnpsykiatrisk vård och behandling i Västra Göta-
land. Mottagningar för unga vuxna ska finnas i hela regionen 
och fortsatt utveckling av ungdomsmottagningar ska ge de 
unga högre tillgänglighet till psykologiskt stöd och terapeutisk 
behandling. Vi ser det som en investering i nästa generation. 

Vi måste prata om  
beroendevården
Beroendevården är en försummad del av hälso- och sjukvården 
som behöver prioriteras högre. Vi vill bygga upp en beroende-
vård som är lättillgänglig och finns där när personer i riskbruk 
eller beroende vill och kan ta emot behandling. Bra öppettider 
och specifika mottagningar behövs, men också att arbetssätt 
för att motivera människor att ta emot stöd. För att lyckas med 
beroendevård krävs helhetssyn, låga trösklar och sammanhållna 
vårdkedjor. 

Kommun och region måste även samverka med andra aktörer. 
Vi vill att regionen ger rätt förutsättningar för de olika verk-
samheterna inom beroendevård, genom att samverka med 
kommunala verksamheter. Kvinnor med allvarlig beroende-
problematik är särskilt drabbade och ska därför erbjudas stöd 
och särskilda mottagningar för en bra vård. Vi vill underlätta 
samarbetet genom att regionen arbetar med integrerade mot-
tagningar där både Västra Götalandsregionen och berörda 
kommuner finns med. 

Delaktighet i vården
I gruppen personer med psykisk sjukdom finns en förhöjd 
dödlighet i sjukdomar som inte är en direkt följd av den psy-
kiatriska sjukdomen. Hälso- och sjukvården måste bli bättre 
på att uppmärksamma och utreda även kroppslig ohälsa hos 
psykiskt sjuka människor. Även samsjuklighet vid beroende är 
vanligt, det vill säga att personer har fler sjukdomar än bero-
endeproblematik, som ångest, depression eller posttraumatisk 
stress. Den psykiska ohälsan är ofta kopplat direkt till beroen-
det, och vi vill att behandling av dessa olika tillstånd ska sam-
ordnas. När patienter ses som egenspecialister och är delaktiga 
i sin vård och behandling är vi övertygade om att även vården 
kommer att förbättras.

Gemensamt ansvar
Hela primärvården ska kunna identifiera och ta hand om psy-
kisk ohälsa. Det kräver teamarbete där psykologer, kuratorer, 
hälsopedagoger och psykoterapeuter arbetar tillsammans med 
övrig personal inom och utom primärvården. Vi vill att vården 
ska se individen i behov av vård och utifrån hens livsvillkor 
arbeta med nätverket kring patienten på alla nivåer. De anhö-
riga ska ses som en resurs och samverkanspartner men ska 
själva också kunna få stöd och avlastning. 

Samarbetet mellan region och kommun måste förbättras och 
bli mer sammanhållet för att inte patienter ska fara illa. Vi vill 
att det ska 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 beroendevård, vill vi se inte-
grerade mottagningar. Vi vill att primärvård, specialistvård 
och kommunernas olika verksamheter, Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen och idéburen sektor samarbetar kring 
psykisk hälsa. 

Jämlik tandhälsa
För oss i Vänsterpartiet är det självklart att tänderna är en del 
av kroppen, en god tandhälsa är viktig för det allmänna hälso-
tillståndet. Trots att tandhälsan i befolkningen som helhet har 
förbättrats är den allt annat än jämlik. Idag får vuxna patienter 
själv betala en stor del av kostnaden för sin tandvård, vilket 
innebär en tröskel för personer som helt eller delvis saknar 
betalningsförmåga. Vi vill att tandvården ska omfattas av ett 
högkostnadsskydd liknande det inom hälso- och sjukvården. 
Detta för att komma till rätta med den ojämlika tandhälsan, 
och regionalt arbetar vi därför för att behålla den avgiftsfria 
barn- och ungdomstandvården till 24 år.

Västra Götaland har en ökande äldre befolkning och allt fler 
har sina tänder kvar i högre ålder. Risken för sjukdomar i 
munnen ökar med stigande ålder och många äldre personer 
förlorar även sin tidigare regelbundna tandvårdskontakt. Vi 
vill fortsätta att verka för införande av reformer som underlät-
tar och ger en bättre tandhälsa hos regionens invånare. 

Psykisk ohälsa är  
vanligare hos barn i 
familjer med akuta  
ekonomiska  
problem.
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Trygga arbets- 
platser ger bättre 
verksamhet
Västra Götalandsregionen är regionens största offentliga 
arbetsgivare med cirka 55 000 medarbetare. Vårdpersonal 
utgör den större delen av regionens personal och de arbetar 
sida vid sida med övrig personal som är i lika hög grad är sam-
hällsbärande. 

Jämställda löner
Låglöneyrken som medicinska sekreterare, servicepersonal 
och undersköterskor är ofta en osynlig grupp som är oumbär-
lig för verksamheten i stort, men som ändå missas i lönelyft 
och satsningar. Vi vill se en generell höjning av löner i hela 
regionen och en särskild satsning för att nå jämställda löner. I 
regionen ser vi tyvärr hur kvinnodominerade yrken lönediskri-
mineras år efter år. Regionen som arbetsgivare kan inte fort-
sätta bryta mot Diskrimineringslagen. 

Vi ser hur viktigt det är att få tillgång till vidareutbildning och 
kompetensutveckling för all personal, för att vilja stanna i 

regionens verksamheter. 
Regionen måste också ha 
arbetsplatser som funge-
rar demokratiskt med väl 
utvecklade arbetsplats-
träffar som en viktig del 
i att ha makt att kunna 
påverka sitt arbete och sin 
vardag.

En god arbetsmiljö
Med många års nedskärningar av verksamheterna i vården 
bakom oss står vi nu med en alltmer slimmad personalstyrka 
i Västra Götaland, som snart inte orkar mer. Det finns inte 
utrymme kvar för vare sig återhämtning eller utveckling och 
risken för misstag ökar. Speciellt i följden av pandemin, när 
personalen har fått slita hårt, är det viktigt att vi anställer fler. 
Detta för att undvika att den här höga arbetsbelastningen blir 
normalläge. 

Många medarbetare har sagt upp sig och sökt sig till annan 
verksamhet, som lockar med bättre schemaläggning, högre 
löner och förutsättningar att kunna göra sitt jobb bra. Vi vill 
se en förändring, där regionen stoppar nedskärningarna och i 
stället erbjuder en trygg, utvecklande arbetsplats med tillräck-
liga vårdresurser. Vi vill också att regionen erbjuder bättre 
arbetsvillkor med arbetstidsförkortning, kontinuerlig fortbild-
ning och möjlighet till återhämtning.

De senaste åren har det blivit uppenbart att det finns stora pro-
blem med diskriminering inom Västra Götalandsregionen, där 
kränkningar skett både mot patienter och personal. Vänster-
partiet har varit drivande i att få till en förändring och vi vill 
att alla regionens verksamheter har ett aktivt värdegrunds-
arbete för att nå nolltolerans mot rasism och diskriminering. 
Kunskap om hur diskriminering uppstår och motverkas är en 
självklar del i kampen för ett socialt hållbart samhälle.

Säkra anställningar
En viktig fråga för Vänsterpartiet har alltid varit trygga 
anställningar för alla medarbetare. Vi vill skapa fler säkra jobb 
i alla regionens verksamheter, trygga anställningar med tills-
vidareanställning som norm. Behovet av bemanningspersonal 
är ett stort arbetsmiljöproblem idag. Det skapar en osund kon-
kurrens och missnöje, som försvagar möjligheten för persona-
len att organisera sig och få inflytande över sin arbetssituation.

Omställning är 
nödvändigt för 
klimatet 
Vänsterpartiet vill utlysa klimatnödläge vilket innebär att 
regionen måste prioritera arbetet med klimat- och miljöfrågor. 
Vi har drivit på och fått till en regional koldioxidbudget som 
borde vara lika styrande som den ekonomiska i allt vad regio-
nen gör. 

FN:s klimatpanels senaste rapport visar med stor tydlighet att 
vi måste agera snabbt och kraftfullt för att nå Parisavtalets mål 
om max 1,5 graders ökad temperatur. Men tillräckliga åtgärder 
görs inte än, och vi måste ställa om våra vanor kring resande 
och konsumtion för att minska våra utsläpp. 

Vi vill se en gene-
rell höjning av löner 
i hela regionen och 
en särskild sats-
ning för att nå jäm-
ställda löner.
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Vi vill lägga mer pengar på klimat- och miljöarbetet och ge 
ansvariga ett utökat uppdrag vad gäller klimatfrågorna. Regi-
onen ska inte lösa klimatutmaningen genom att skapa nya 
problem och öka klyftorna. Vi vill istället bygga ett socialt 
hållbart samhälle som alla kan ta del av. Landsbygden behöver 
i samma omfattning som storstäder ha tillgång till den infra-
struktur som krävs för att kunna vara del av omställningen, 
såsom laddstolpar, kollektivtrafik, bredband och mobilnät. 

Att våga leda 
omställningen
Västra Götalandsregionen äger Västfastigheter, som är en av 
regionens största fastighetsförvaltare. De bygger, renoverar 
och förvaltar samtliga byggnader som regionen förfogar över. 
Västfastigheter har ett stort ansvar att säkra skyddet av den 
biologiska mångfalden och regionen måste vara ett föredöme. 
De regionala verksamheterna är tillsammans en av landets 
största konsumenter av produkter och tjänster. Vi kan inte 
vänta på att marknaden hittar lösningar åt oss på egen hand. 

Landets byggindustri bidrar idag med cirka 19 procent av de 
totala utsläppen av koldioxid – här vill vi skapa förändring. 
Genom att förnybara material används vid byggnation mins-
kar belastningen på vår miljö både vid nybyggnation, renove-
ring och rivning.

Vi vill att Västra Götalandsregionen fortsätter att möjliggöra 
transporter fria från fossila utsläpp i alla våra egna verksamhe-
ter. Vi vill också prioritera mer hållbara transportsätt i plane-
ring och investering. När infrastrukturen finns kan vi skapa 
ett samhälle där kollektivtrafiken är ett självklart alternativ till 
bilen. Men omställningen kommer att utebli om vi ska vänta 
på att folk har ställt bilen innan vi sätter in fler avgångar, byg-
ger laddstationer för elbilar och anlägger cykelbanor. Vänster-
partiet är det parti som inte lägger ansvaret på individen att 
leda omställningen.

Värna den biologiska  
mångfalden
I vårt land är över 2 200 arter hotade av utrotning. Det innebär 
ett minst lika stort hot mot mänskligheten som klimathotet. 
Vi är beroende av naturens ekosystemtjänster, så som polline-
ring, syre, naturupplevelser och minskad stress. Såväl industri 
som jordbruk, skogsbruk och vattenbruk behöver ta ett större 
ansvar i det arbetet, genom att bruka naturen hållbart och med-
vetet. Vi vill säkra fler ytor för den biologiska mångfalden och 
värna livsmiljöerna för hotade arter både på land, i sjö och 
hav. 

Hållbart resande
Fungerande kollektivtrafik är en viktig klassfråga, och även en 
fråga om jämställdhet. Denna samhällsservice måste vara till-
gänglig för alla. Vem som helst ska kunna röra sig fritt i hela 
regionen, både för arbete och en meningsfull fritid. 

Vi befinner oss mitt i en klimatkris och i en region byggd på 
pendlande spelar kollektivtrafiken en nyckelroll. Det är inte 
alltid enkelt att resa kollektivt i Västra Götaland och trans-
porter står för en stor del av våra utsläpp. Att ta klimatkrisen 
på allvar innebär att vår region bygger ut kollektivtrafiken 
så att resandet med buss och tåg kan öka och därmed bilis-
men minska. Västra Götaland har en stor del av de regionala 
järnvägarna i Sverige. De har en stor betydelse för regionens 
invånare för arbetspendling, att kunna nå utbildningsorter och 
för våra fritids- och kulturaktiviteter. Vänsterpartiet värnar 
en sammanhållen tågtrafik i Västra Götaland och verkar för 
utveckling och modernisering av persontågstrafiken. Vi vill 
förbättra underhållet av de regionala järnvägarna; Kinnekulle-
banan, Viskadalsbanan, Älvsborgsbanan, Bohusbanan inklu-
sive norra Bohusbanan. Västra Götalandsregionen måste till-
sammans med staten arbeta för att framtiden för de regionala 
järnvägarna säkras. 
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Genom sänkta avgifter i kollektivtrafiken kommer fler invå-
nare att kunna resa kollektivt i stället för att ta bilen. För att 
uppnå målet med Parisavtalet vill vi på sikt avskaffa avgif-
terna helt. 

När kollektivtrafik får lägre trösklar, blir snabbare samt mer 
anpassad efter våra behov så blir det självklart att lämna bilen 
hemma. Genom att utveckla kollektivtrafiken med fler turer, 
bättre anpassning till övrig kollektivtrafik och bättre anpass-
ning till skol- och jobbtider kan tillgängligheten öka. Med en 
utbyggd anropsstyrd trafik kan vi förbättra möjligheterna för 
de som bor på mindre orter, på landsbygd och i förorter att åka 
kollektivt. Kollektivtrafiken ska alltid vara tillgänglig oavsett 
din funktion eller förmåga. Oavsett var du bor ska det finnas 
ett självklart, funktionsanpassat, kollektivt alternativ till bilen. 

Vi ser gång på gång att orter och mindre städer får nytt liv när 
deras trafikinfrastruktur blir bättre. När vi vill att det totala 
gemensamma resandet i regionen ska öka måste vi öka till-
gängligheten till kollektivtrafiken. Avgifter för sjukresor ska 
vara låga och får inte leda till människor avstår resor på grund 
av höga avgifter. Ett steg i att kunna möta invånarnas behov 
och bygga ut och utveckla den befintliga infrastrukturen är att 
Västtrafik tar tillbaka driften av kollektivtrafiken i vår region 
från privata företag till egen regi. 

Rösta på  
Vänsterpartiet
Vänsterpartiet har visat hur vi står upp för folket, att vi håller 
vad vi lovar. Vi har politiken som gör skillnad på riktigt. Till 
skillnad från de ständiga besparingskraven under nuvarande 
regionalt styre kommer vi nästa mandatperiod att verka för en 
fullgod finansiering av hälso- och sjukvården. Då kan vi möj-
liggöra bra tillgänglighet, en utveckling av verksamheten och 
förbättrade arbetsvillkor för personalen. Vi kommer att satsa 
på de anställdas löner och arbetsmiljö, och inleda arbetstids-
förkortning.

Vi vill bygga Västra Götalandsregionen starkt och kommer 
att göra vad vi kan för att skapa jämlikhet och rättvisa i vår 
region. Det innebär att utveckla den behovsbaserade offentliga 
vården, på bekostnad av den vinststyrda. När vi säkrar en god 
tillgång till hälso- och sjukvård i hela regionen ska vi också se 
till att den finansieras. Vad Västra Götaland behöver är en vård 
att lita på – var du än bor, vem du än är, vad du än kan.

Det får vi i ett samhälle som bottnar i demokrati, jämlikhet, 
solidaritet, feminism och ekologi. Ett socialt hållbart sam-
hälle, med mänskliga värden som högsta prioritet. Där det inte 
spelar någon roll var du kommer ifrån, vem du älskar, vad du 
kan, hur gammal eller ung du är, vad du behöver hjälp med, 
eller hur mycket du har på kontot. 

När vi ska hjälpas åt genom klimatkrisen står vi gemensamt 
med en tro på att det här går att vända. Vänsterpartiet är redo 
att ställa om och vi mobiliserar för fullt för att möta klimatför-
ändringarna gemensamt i hela vår region. 

Det är tillsammans vi bygger framtiden. Du som vill ha en 
politik för att förhindra klimat- och miljökatastrofen, skapa 
nya trygga, hållbara jobb och stärka välfärd och jämlikhet – 
rösta på Vänsterpartiet!
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Punktlista

REGIONAL UTVECKLING

Vi vill

• Skapa en grön omställning
• Minska ungdomsarbetslösheten
• Ge nyanlända större möjligheter till sysselsättning
• Minska klyftorna i samhället
• Att alla elever ska klara grund- och gymnasieskolan
• Att kulturen är tillgänglig för alla, oavsett vem du är

EN JÄMLIK SJUKVÅRD

Vi vill

• Att all hälso- och sjukvård ges efter behov
• Att regionens verksamheter arbetar mer aktivt mot 

diskriminering, kränkningar och rasism
• Stoppa privat vinstdrivande sjukvård och privata 

sjukförsäkringar
• Att all vård är tillgänglig för alla
• Att primärvården blir navet i vården
• Att den nära vården utvecklas och inkluderar digitala 

former och mobila team
• Att personalen i sjukvården får bättre arbetsvillkor.
• Att förlossningsvården får bättre förutsättningar och 

ökad kapacitet
• Att Västra Götalandsregionen utvecklar metoder och 

samverkan för ett systematiskt arbete med våldsut-
satthet

• Att det tillsätts mer resurser och kompetensutveck-
ling till barn- ungdoms- och vuxenpsykiatrin

• Korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin
• Att regionen har fler utbudspunkter för en mer jämlik 

tillgång till vård
• Att beroendevården byggs upp och blir lättillgänglig 

med bra öppettider, helhetssyn, låga trösklar och sam-
manhållna vårdkedjor

• Att kommunen och regionen samverkar med andra 
aktörer

• Att tandvården omfattas av ett högkostnadsskydd
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TRYGGA ARBETSPLATSER

Vi vill

• Att lönerna höjs generellt i hela regionen
• Se särskilda satsningar för att nå jämställda löner
• Att all personal får vidareutbildning och kompetens-

utveckling
• Erbjuda en väl utvecklad arbetsplatsdemokrati  
• Att nedskärningarna i sjukvården stoppas
• Erbjuda bättre arbetsvillkor med arbetstidsförkort-

ning, kontinuerlig fortbildning, återhämtning
• Att alla regionens verksamheter har ett aktivt värde-

grundsarbete mot nolltolerans av rasism och diskri-
minering

• Att alla regionens medarbetare har trygga anställ-
ningar, med tillsvidareanställning som norm

KLIMAT- OCH MILJÖ

Vi vill

• Att Västra götaland utlyser klimatnödläge
• Att landsbygden får tillgång till infrastrukturen som 

behövs för att ställa om, som laddstolpar, kollektiv-
trafik, bredband och mobilnät

• Att industrin, jordbruk, skogsbruk och vattenbruk 
brukar naturen hållbart och medvetet

• Att fler ytor säkras för biologisk mångfald

HÅLLBART RESANDE

Vi vill

• Att kollektivtrafik är en samhällsservice tillgänglig 
för alla

• Bygga ut kollektivtrafiken och den anropsstyrda trafi-
ken i hela regionen

• På sikt avskaffa avgifter och öka tillgängligheten till 
kollektivtrafiken 

• Att Västtrafik har driften av kollektivtrafik i egen regi

RÖSTA PÅ VÄNSTERPARTIET

• Vi håller vad vi lovar
• Vi går före 
• Vi bygger framtiden




