
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
                                          Valmanifest  

                              2018 

 

i Västra Götalandsregionen 

FÖR ETT TRYGGARE  
VÄSTRA GÖTALAND! 



 

 

Välfärden står på spel  valet är ditt! 
Det går bra för Sverige. 250 000 fler har ett arbete. Bostadsbyggandet slår alla rekord. Med ökade 

investeringar i välfärden sluter vi de klyftor som har växt alltmer under de senaste åren.  Det är 

bara när allas välfärd och trygghet garanteras som framtidstron växer och välståndet ökar i hela 

samhället. Ett tryggt Västra Götaland är bra för alla, såväl för människor som för näringslivet och 

det civila samhället. Det finns mycket mer att göra. Och vi tänker ta oss an uppgiften för vi tror 

samhället går att förändra. Framtiden skrivs nu, och vi vill skriva en ljusare framtid för alla! 

Valet den 9 september 2018 handlar om åt vilket håll Sverige och Västra Götaland ska utvecklas. 

För socialdemokraterna handlar regionvalet om att bryta fyra år av moderatstyre som har lämnat 

efter sig längre vårdköer, stressad personal, personalflykt, ekonomiskt underskott i sjukhusvården 

och bristande förmåga att möta invånarnas krav på en tillgänglig, kontinuerlig och högkvalitativ 

vård i hela regionen.  

För oss socialdemokrater är valet enkelt – vi väljer den gemsamma välfärden före skatte- 

sänkningar. Vi vet att en klar majoritet av invånarna i Västra Götaland står bakom vår solidariska 

modell som har byggt upp det svenska välfärdssystemet. Vi vill se en positiv utveckling som  

kommer alla till del, i hela Västra Götaland, och en hållbar utveckling med ansvar för kommande 

generationer. Vi vill fortsätta utveckla den svenska modellen. Vår ambition är att öka vår gemen-

samma trygghet i en ny tid.  

 



Jämlik hälsa för hela befolkningen är vårt överordnade mål 
De påverkbara hälsoklyftorna ska slutas inom en generation. Det är ett övergripande mål som ska 

utgöra ledstjärnan i vår regionala politik. Det kräver fortsatta insatser för ökad jämlikhet och  

jämställdhet. Detta valmanifest formulerar de mål vi vill sätta upp för kommande mandatperiod. 

 

Vård när du behöver den 
Vården ska finnas nära dig och när du behöver den, oavsett ditt fysiska eller psykiska behov. Om 

du själv ibland inte kan ta dig till vården ska vården komma till dig. Digitaliseringens fördelar ska 

tas tillvara i vården. Vårdkvaliteten ska vara hög i alla delar och bemötandet motsvara dina för-

väntningar. Arbetet med att öka tillgängligheten och kapa köer kommer att vara av högsta priori-

tet för en socialdemokratisk regionledning efter valet. 

Under mandatperioden ska: 

 Köerna inom sjukvården kortas och god tillgänglighet till vården öka. 

 Ambulanstillgängligheten för en tryggare vård öka. 

 Cancervård förbättras genom att korta väntetiden till besök och behandling. 

 Ett PSA-provprogram införas för män i Västra Götaland mellan 50 och 70 år 

 Vård i hemmet fortsätta utvecklas för den som behöver den  hembesök till barn och äldre. 

 Fast vårdkontakt och patientkontrakt utvecklas  du ska känna trygghet i kontakten med vården. 

 Avgiftsfria sjuksköterskebesök på vårdcentralerna för alla över 65 år under mandatperioden  

genomföras. 

 

Tänder – en del av kroppen 
Socialdemokraterna gick före och förlängde fri tandvård för barn och unga upp till och med  

24 år. Tänder ska ses som en del av kroppen. Därför kommer vi att vara drivande att tandvården 

ska ingå i det nationella högkostnadsskyddet. I Avvaktan på det vill vi förbättra de äldres mun-

hälsa. Som ett första steg vill vi införa ett avgiftsfritt besök per år hos tandhygienist för alla över 

65 år i Västra Götaland. 

Under mandatperioden ska: 

 Ett avgiftsfritt besök per år hos tandhygienist för alla över 65 år i Västra Götaland införas. 

 

Nej till privatisering av sjukhusvården 
Våra sjukhus har en central roll i hela vårdkedjan. De är även viktiga resurser för utveckling,  

innovation, forskning och utbildning. Våra skattemedel, vår engagerade personal och våra  

gemensamma tillgångar ska komma alla till del. Sjukhusvården får inte säljas ut och bli föremål 

för marknadsexperiment. Vi tror inte att marknadslösningar är svaret på vårdens framtida  

utmaningar. Vi accepterar inte heller att det skapas gräddfiler inom vården. 

 



Mer personal och ökade resurser till vården 
God vård kan enbart ges om vårdpersonalen har möjlighet att ge den bästa vården. Personalens 

löner, arbetstider, delaktighet och övriga arbetsvillkor skapar förutsättningar för det. Personalens 

engagemang och kompetens ska synas i lönekuvert och i utvecklings- och kompetensutvecklings-

möjligheter. Vi vill göra kraftiga lönesatsningar, förbättra villkoren för helg- och nattjänstgöring 

och ge fler chansen att utveckla sig i sitt yrke. Vi är beredda att prioritera dessa insatser framför 

stora skattesänkningar.  

Under mandatperioden ska: 

 Konkurrenskraftiga grundlöner för all sjukvårdspersonal vara ett prioriterat mål. 

 Schyssta arbetsvillkor utvecklas. 

 Krav på kollektivavtal vid upphandlingar ställas. 

 Proffsen ges förutsättningar att vara proffs genom bland annat minska administrationen och  

frigöra mer tid till patienterna. 

 Sjukvården bli oberoende av hyrpersonal. 

 

Hela Västra Götaland ska leva – både staden och landsbygden 
Möjligheten att åka kollektivt till jobb, utbildning och fritidsaktiviteter ska utifrån de lokala  

förutsättningarna finnas i hela regionen. Kollektivtrafiken ska vara pålitlig, tillgänglig, prisvärd 

och bidra till ökad jämlikhet. Införande av ett seniorkort ska utredas under mandatperioden. Vi 

anser att hela Västra Götaland ska leva och vara föregångare i miljöarbetet. Västra Götalands  

städer är viktiga motorer för regionens utveckling. Landsbygdens potential är viktig att ta vara på 

och se som en kraft i samhällsbygget. Likvärdiga möjligheter att utöva och uppleva kultur ska  

finnas i hela Västra Götaland. Det är när helheten fungerar som vår vision om det goda livet för 

alla får en verklig mening. Västra Götalandsregionens ska bidra till att alla som kan arbeta också 

arbetar. 

Under mandatperioden ska: 

 Västra Götalandsregionen bidra till att målet om lägst arbetslöshet i EU år 2020 nås, bland  

annat genom att satsa på tillväxten, minska långtidsarbetslösheten och snabbare få in 

 nyanlända i arbete. 

 Tillgång till kollektivtrafik finnas i hela Västra Götaland, och anpassas till såväl stadens som  

landsbygdens behov.  

 Priset för barn och unga i kollektivtrafiken sänkas. Ungdomsrabatten ska återinföras. 

 Den digitala tekniken göra det lättare att ta del av kultur- och bildningsverksamheter i hela  

Västra Götaland. 

 

 

 


