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Det gick vägen! Vi i RödGrön Ledning i Västra Götalandsregionen har sedan valet arbetat fram en 

tilläggsbudget, och på årets sista regionfullmäktige den 29 november blev den verklighet. De stora 

förändringarna vi gör från den redan beslutade grönblå budgeten är att vi satsar mer pengar till 

sjukvården, på personalens löner och drar tillbaka höjningen av biljettpriser som de borgerliga hann 

få igenom under hösten. Direkt i januari börjar vi arbetet med att lägga vår egen budget i sin helhet 

till våren, samtidigt som vi ska starta upp arbetet med en helt ny politisk organisation.  

Dessutom valde regionfullmäktige alla representanter till nämnder och styrelser, och vi har fått över 

100 uppdrag till vänsterpartister. Bland annat har vi nu ordförande och vice ordförandeposter i 

Personalutskottet, Infrastruktur- och Kollektivtrafiknämnden, flera sjukhusstyrelser och styrelser 

inom kultur och regional utveckling. Som ni förstår kommer vi att ha stora möjligheter att skapa 

verklig förändring och sätta agendan inom både regional utveckling, kulturfrågor och framför allt 

hälso- och sjukvårdspolitiken de kommande åren.  

Läs mer om vilka representanter vi har valt här: https://vastragotaland.vansterpartiet.se/vara-

parlamentariker/ Vi har också fått låna Jan Alexandersson ett par månader, på ett föräldravikariat för 

ersättande regionråd Louise Jeppsson.  

Den nya politiska organisationen innebär stora förändringar där de största innebär att vi nu får en 

Strategisk och en Operativ Hälso- och sjukvårdsnämnd samt delregionala nämnder. De delregionala 

nämnderna ska hålla en tydligare dialog lokalt mellan sjukvårdens olika verksamheter och 

kommunerna.  

På Hälso- och sjukvårdsstyrelsens absolut sista sammanträde innan den nya organisationen drar 

igång hann vi dock få igenom ett par viktiga beslut. Läkemedel för att behandla cystisk fibros kommer 

nu att ingå i högkostnadsskyddet, vilket vi drivit länge – det är vi väldigt stolta över! Dessutom har 

riktlinjer i vården ändrats från att innehålla rasistiska och felaktiga begrepp och formuleringar, och nu 

uppmuntras alla verksamheter i vår region att se över detta.  

Nu i december har vi även gått ut och lovat vårdpersonalen att vi inte kommer kräva att någon bryter 

sin tystnadsplikt och anger personer i nöd, vilket regeringen och Sverigedemokraterna vill utreda och 

ändra lagstiftning kring. Det viktigaste för oss är att alla vågar söka vård när man har behov av det, 

och alla ska känna sig trygga. Västra Götaland ska ge vård efter behov, helt enkelt.  

Snart är det julhelger och vi vill passa på att tacka för förtroendet att få leda det regionalpolitiska 

arbetet den här mandatperioden, och önska er alla en god jul och gott nytt år!  
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