
 
 
 

 

 

 

Höstens val är en folkomröstning om välfärden. Socialdemokraternas investeringar för en trygg 

och tillgänglig vård står mot skattesänkningar och privatiseringar som försämrar vården. 

 

Satsningar från den S-ledda regeringen har gett Västra Götalandsregionen tillskott i 

flermiljardklassen. Genom att allt fler har fått ett jobb att gå till har också skatteintäkterna ökat. 

Trots det står tusentals fler i kö i dag, efter snart fyra år av moderatlett styre i regionen. Det är 

konsekvenser av att allt mer pengar har använts till att köpa in privat vård och anlita hyrpersonal 

istället för att satsa på den egna verksamheten och den egna personalen. Att köpa vård och hyra 

personal kostar uppemot det dubbla – för personal till och med tre gånger så mycket – jämfört 

med vad motsvarande insatser kostar i den egna verksamheten. Vi kan inte se att det handlar om 

något annat än ett ideologiskt val.  

 

Vi socialdemokrater tycker att vårdens pengar ska användas för att ge vård åt de människor som 

behöver den, inte för att gynna riskkapitalister. Det behöver bli fler anställda i sjukvården. Det 

ska lösas genom fasta anställningar, bättre arbetsvillkor och högre löner – inte genom tillfälliga 

inhopp från bemanningsföretag. 

 

Den S-ledda regeringens satsningar innebär ett tillskott på nästan 1,7 miljarder för Västra 

Götalandsregionen i år. Hade S varit i majoritet i regionen hade pengar använts till högre löner 

och bättre villkor för de anställda, full kostnadstäckning för sjukhusen och fler mobila team för 

hemsjukvård. Med en S-majoritet hade Sahlgrenska Universitetssjukhuset fått sitt underskott 

avskrivet redan i höstas. Då hade den redan hårt ansträngda personalen sluppit pressen från nya 

sparbeting och uppsägningar av personal. Istället hade sjukhuset fått tillräckliga ekonomiska 

muskler för att klara sina uppdrag.  

 

Vi socialdemokrater går till val i regionen på att stärka den nära vården och förbättra villkoren för 

personalen. Tillgång till vårdpersonal är avgörande för att klara sådant vi vill göra: Korta köer, 

öka tillgängligheten, ge våra pensionärer kostnadsfria besök hos sjuksköterska och våra äldsta 

gratis besök hos tandhygienist. Vi vill också införa ett PSA-provprogram för män mellan 50 och 

70 år, ha fler mobila vårdteam och att äldre, barn och multisjuka ges ökad möjlighet till vård i 

hemmet.  

 

För oss är detta mycket viktigare än skattesänkningar för dem som redan har det bra.  
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