
  
 
 
 

Den offentliga vården måste byggas starkare 

Pandemin har inneburit en extremt tuff tid. Alltför många har blivit sjuka, avlidit, blivit av med 
jobbet eller arbetat under oerhörda påfrestningar. Tack vare alla fantastiska medarbetare har 
Västra Götalandsregionen klarat av att hantera vården av dem som drabbats av coronaviruset. 
Det råder fortfarande en hård belastning på sjukvården, men tack vare att allt fler blir vaccinerade 
börjar vi kunna se ljuset i tunneln. Samhället kan så småningom gå tillbaka till det normala. Men 
vi socialdemokrater vill inte ha en återgång till det gamla. Vi vill bygga något bättre.  

Nu är det viktigt att regionen förbereder för en nystart. Att den personal som slitit hårt kan få 
välbehövlig vila och återhämtning. Att resenärerna hittar tillbaka till kollektivtrafiken och att 
kulturinstitutionerna åter får öppna sina dörrar och släppa in besökare.  

Tack vare att den socialdemokratiskt ledda regeringen har skjutit till belopp till Västra 
Götalandsregionen i aldrig tidigare skådad omfattning så har regionen god ekonomi. För 2021 rör 
det sig om över 5 miljarder kronor. Vi vet också att stöden kommer att fortsätta så länge vi har en 
S-ledd regering. Problemet är således främst inte tillgången på pengar, utan fördelningen av dem. 

Nu står vi inför att besluta om regionens budget för 2022. För oss som socialdemokrater finns 
det en fråga som överskuggar allt: Tillgängligheten till vården. Att råda bot på köerna och 
överbeläggningarna är för oss den viktigaste frågan för att nå vårt mål om en jämlik och god vård.  

Under pandemins svåra omständigheter har sjukvården lyckats ställa om och säkerställa att 
patienter med de största medicinska behoven har fått den vård de behöver. Men samtidigt har de 
redan tidigare långa köerna växt ännu mer när planerad vård har fått skjutas upp.  

Nu behövs en regional plan för att minska köerna och öka tillgängligheten. Den ska innehålla 
satsningar på den offentliga vården och sjukhusen och på regionens egen vårdpersonal och den 
ska bygga på tilltro till förmågan och kunskapen hos vårdens anställda. Det är personalen ”på 
golvet” som har kartan till en jämlik och trygg vård i hela regionen.  

Vårdens pengar ska gå till vård. Och det är den med störst behov som ska prioriteras. I den 
frågan är det bara den offentliga vården som är garantera att så sker. Vi måste därför utveckla vår 
egen sjukvård och komma bort från dyrköpta marknadslösningar. Därför ökar vi 
socialdemokrater vårdens budget med ytterligare drygt en miljard nästa år. En stabil och 
långsiktigt hållbar ekonomisk grund är en förutsättning för att säkra vården. Sjukhusen ska lägga 
sin tid på att bedriva vård, inte upprätta sparplaner! 

En förutsättning för att korta köer och klara vården är tillgången till personal. Därför innehåller 
vår budget även en kraftfull satsning på höjda löner. Totalt lägger vi 800 miljoner kronor till 
detta. Vi vill därutöver ge personalen fler arbetskamrater, bättre scheman, ökat handlingsutrymme 
och minskad detaljstyrning.  

Nu har vi en historisk möjlighet att bygga nytt och samtidigt åtgärda problem, både de som 
uppstått under pandemin och de utmaningar som fanns redan innan. Nu skall vi skapa ett bättre 
Sverige och region. Vi ska inte tillbaka till det som var – vi ska bygga något bättre; ett Sverige och 
Västra Götaland där vi kraftsamlar och jobbar för invånarnas bästa och där vi ställer upp för 
varandra.  
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