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Ett Västra Götaland för alla
Det yttersta målet för socialdemokratisk politik är alla människors frihet att kunna
leva ett gott liv. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. För
det krävs fler jobb, bra utbildning och en god hälsa. Vi socialdemokrater i Västra
Götaland ser som vår uppgift att skapa förutsättningar för fler jobb och en hälsooch sjukvård av högsta kvalitet som ges efter behov. En jämlik hälsa går aldrig att nå
i ett ojämlikt samhälle. Därför måste hälso- och sjukvårdspolitiken vara en integrerad
del av en samlad välfärdspolitik för att minska klyftor mellan människor i Sverige.
Personalen i svensk hälso- och sjukvård gör fantastiska insatser. Det som dagligen
utförs i svensk sjukvård kan upplevas som ett mirakel för den enskilde men är ett
resultat av professionellt och hårt arbete av engagerade medarbetare. Det är också ett
resultat av gemensamma investeringar under lång tid där strävan att erbjuda alla, inte
bara några, den allra bästa hälso- och sjukvården har drivit på utvecklingen och
bidragit till att Sverige i internationella jämförelser rankas mycket högt när det gäller
medicinsk kvalitet.
Vi socialdemokrater vill garantera sjukvård efter behov. Det kräver långsiktiga
resurser och säkrad tillgång till kunnig personal. Svensk sjukvård måste bort ifrån de
senaste årens politiska utveckling där det privata vinstintresset har fått ett allt större
inflytande. Sjukvården måste kunna prioritera de sjukaste och sköraste samtidigt som
den är tillgänglig och ger en god service för patienter med lättare eller akuta
åkommor. Det ska vara hälsotillståndet som avgör när och hur man får del av den
offentligt finansierade sjukvården – aldrig privatekonomin eller olika privata
försäkringar.
Samhället blir allt hårdare. Arbetslöshet innebär idag ofta en stillasittande passivitet
med små möjligheter till självförverkligande. I ett socialdemokratiskt samhälle ges alla
en andra chans. Det betyder inte att vi eftersträvar ett kravlöst samhälle. Samhället
ska skapa förutsättningar för människor att växa. Alla människor kan och vill i
grunden sitt eget och andras bästa.
I samhället uppstår ständigt nya orättvisor. Socialdemokratins uppgift är att bekämpa
orättvisor var de än uppstår, för att skapa ett samhälle där alla får plats.

Utmaningar för framtiden
Socialdemokraternas handlingsprogram för Västra Götalandsregionen är utformat
för att möta framtidens utmaningar. Den främsta utmaningen är att skapa en framtid
som är hållbar och där alla människor har möjlighet till självförverkligande och
utveckling.
Samhället förändras i en allt snabbare takt. Det skapar både utmaningar och
möjligheter. Näringslivet förändras också snabbt samtidigt som den traditionella
industrin fortsatt kommer att sysselsätta många invånare i Västra Götaland.
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Forskning, innovationskraft och bra kommunikationer är en förutsättning för att
skapa miljöer som skapar arbetstillfällen i det framtida Västra Götaland.
Konkurrensen om arbete och individens önskan om personlig utveckling ställer allt
högre krav på utbildning och kompetens. För att tillgodose behovet av kompetent
arbetskraft är människors tillgång till livslångt lärande en förutsättning. Samtidigt
riskerar ökade krav på produktivitet och snabbhet i arbetslivet att slå ut människor
och skapa ohälsa. Dessa risker måste mötas med mer delaktighet, omtanke och gott
ledarskap i arbetslivet.
Idag bor hälften av regionens invånare i Göteborgsregionen. Fram till 2025 beräknas
Göteborgsregionen växa med mer än 100 000 invånare. Det är en utveckling som
ställer stora krav på sjukvård och kollektivtrafik.
Västra Götaland är den del av Sverige som är mest beroende av utvecklingen i vår
omvärld. Största delen av den svenska utrikeshandeln sker via Västsverige eller
produceras av det västsvenska näringslivet. För att vara framgångsrika krävs starka
arbetsmarknadsregioner som knyts samman av kunskap, innovationer och en väl
fungerande infrastruktur.
De flesta patienter är mycket nöjda med den vård de fått, men det finns brister,
särskilt när det gäller vårdens tillgänglighet och bemötande. Bland medarbetarna
upplever många en allt mer pressad arbetssituation. Väntetiderna på
akutmottagningarna är för långa och många vårdavdelningar har återkommande
överbeläggningar.
Det finns också stora långsiktiga utmaningar för den svenska sjukvården som måste
mötas med en kraftfull och aktiv politik. Vi lever allt längre och antalet äldre blir fler.
Det är en fantastisk framgång för vårt välfärdssamhälle. Men det innebär också att
behoven av vård ökar. Samtidigt sker en snabb utveckling av nya
behandlingsmetoder och effektivare läkemedel. I takt med de medicinska framstegen
ökar människornas rättmätiga förväntningar och krav på att ta del av vad den bästa
sjukvården har att erbjuda. Det kräver långsiktig planering och resurser.

Välfärd både för nuvarande och kommande generationer
Politiken måste alltid blicka framåt. Den måste alltid handla om framtiden, om det
samhälle vi vill skapa imorgon, inte om det vi redan har byggt. Socialdemokraterna
ska vara den politiska kraft som bäst förstår - och som steg för steg - kan lösa de
stora framtidsutmaningar som Sverige står inför idag. Socialdemokraterna är därför
framtidspartiet i svensk politik.
Vi har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och
framtidstro.Vi vill stimulera en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att
äventyra kommande generationers möjligheter att leva ett gott liv. Ett hållbart
samhälle med positiv social och ekonomisk utveckling utan negativa effekter på
miljön.
Ett hållbart Västra Götaland. Ett hållbart samhälle ger konkurrensfördelar. Västra
Götaland ska vara internationellt och nationellt känt för sin miljöprofil och ska vara

4

Framtidskontrakt 2015-2018

Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen

ett attraktivt resmål för turister som vill uppleva en bra miljö, med mänskliga städer,
levande skog och rent vatten. Ett medvetet samarbete för omställning till fossilfri
energiförsörjning och transportindustrins omställning till miljövänliga fordon, är ett
par exempel på hur Västra Götalandsregionens stöd kan skynda på en utveckling av
en hållbar och konkurrenskraftig industri.
Genom investeringar i hållbara transporter på väg och järnväg binds Västra Götaland
samman till en grön region med snabb tillväxt. Arbetsmarknadsregionerna knyts
samman och restiderna från och till jobbet blir rimliga oavsett var du bor i regionen.
Västra Götalandsregionen ska vara en föregångare inom social hållbarhet.
Upphandlingar gjorda av regionen ska göras på ett sätt som garanterar schysta villkor
för anställda nationellt och internationellt.
Full sysselsättning i Västra Götaland. Västra Götalandsregionens förmåga att
skapa jobb grundar sig i hur vi omvandlar kunnande till verksamhet, innovationer
och utveckling. I det arbetet är alla typer av kunskap värdefulla.
Genom att vara ledande när det gäller utbildning, validering och forskning skapas
möjlighet att möta nya och förändrade kompetenskrav. Genom samverkan mellan
Västra Götalandsregionen och Västra Götalands kunskapscentra, såsom högskolor
och universitet, ges bättre möjligheter att möta framtidens kompetenskrav. Det ska
finnas en väl fungerande forskningsstruktur som gör Västra Götaland attraktivt för
både individer och näringsliv. Det är förmågan att utveckla och omvandla kunskap
och färdigheter till produkter och tjänster som är avgörande för att skapa en
konkurrenskraftig region.
I Västra Götaland ska kollektivtrafik vara ett naturligt val. Det ska vara enkelt
att resa kollektivt i Västra Götaland. Priser, biljetter och kort ska finnas samlat i ett
enkelt system. Information om tider och turer ska vara lätt tillgängligt via exempelvis
telefon, sms, internet, väntplatser och fordon. Restiderna är idag avsevärt kortare
tack vare stora utbyggnader av spårbunden trafik och ett systematiskt arbete för att
bygga bort trafikproppar. Mer behöver göras för att möjligheten att resa till studier,
arbete och boende blir likvärdigt i hela Västra Götaland.
I Västra Götaland är kultur tillgänglig för alla. Kulturen är en del av det
offentliga och demokratiska samtalet som håller samman vårt samhälle.
Kulturlivet i Västra Götaland ska tillfredsställa olika intressen och kulturella smaker.
Spännvidden ska vara stor med allt från symfonisk nationalorkester och operahus till
kulturturism, film och barnteater i skolorna. Kulturens utmaning är att möta
människor i deras vardag och närhet oavsett var man bor.
Västsverige ska vara ett välkänt och attraktivt besöksmål. Det skapar goda
möjligheter till arbetstillfällen och är en positiv utvecklingsfaktor för flera orter.
I Västra Götaland får patienter vård av hög kvalitet när den behövs. Alla har
rätt till en god hälso- och sjukvård. Den som blir sjuk ska veta att hen får hjälp av
medarbetare som har den bästa utbildningen och tillräckligt med tid. Det ska finnas
möjlighet att arbeta med de mest moderna metoderna och den senaste medicinska
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tekniken, för att kunna bota, lindra och förebygga sjukdomar och främja hälsa. Vård
ska ges i rätt tid och nolltolerans ska råda mot vårdrelaterade skador och infektioner.
I Västra Götaland ges sjukvård efter behov. En jämlik sjukvård är en av
grunderna i ett väl fungerande välfärdssamhälle. Genom att värna en samlad sjukvård
och fördela resurser utifrån behov tryggas möjligheterna för alla att få den vård man
behöver när man behöver den. Det är inte minst viktigt för dem med svåra och
kroniska sjukdomar.
I Västra Götaland ges alla goda förutsättningar att leva ett liv i hälsa. God
hälsa ska vara möjlig för alla oavsett bakgrund, bostadsort, ålder eller ekonomiska
förutsättningar. Arbetet ska inriktas på att förhindra uppkomst av sjukdom och
ohälsa. Investeringar ska göras i människors hälsa med fokus på barn och ungdomar.
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Vår politik för framtidens Västra
Götaland

En hållbar framtid i Västra Götaland
En hållbar utveckling kräver ett helhetsgrepp där hänsyn till miljö, social utveckling
och ekonomi är varandras förutsättningar. Vi socialdemokrater vill använda
regionens verksamheter som föregångare för hållbar utveckling. Inom miljöområdet
handlar det om att minska vårt avtryck genom att helt sluta använda fossila bränslen
och minska utsläppen av farliga ämnen. Det handlar också om att utnyttja våra
sjukhus för att själva producera hållbar energi, öka andelen KRAV-märkt mat i våra
verksamheter och använda hållbara bränslen inom kollektivtrafiken. Genom ansvaret
för regional utveckling kan Västra Götalandsregionen vara med och stimulera
utvecklingen av ett hållbart och konkurrenskraftig näringsliv. Västra
Götalandsregionen ska vara drivande i arbetet att tillsammans med näringsliv och
kommuner minimera negativ klimatpåverkan.
På samma vis är det väsentligt att vara en föregångare inom det sociala området
genom att medverka till att skapa förutsättningar för ett gott arbetsliv, inte bara inom
de egna verksamheterna. Västra Götalandsregionen ska bli en Fair Trade-region där
hänsyn till sociala aspekter tas vid upphandling. Av samma skäl vill vi i
Socialdemokraterna att det görs en satsning på Vita Jobb. Vita Jobb är ett verktyg för
offentlig upphandling med schysta sociala villkor och regler för att motverka
svartarbete.

Socialdemokraterna i Västra Götaland vill:


Göra Västra Götalandsregionens verksamheter fossilfria senast 2020



Satsa på Vita Jobb för schysta sociala villkor



Göra Västra Götalandsregionen till en Fair Trade-region



Stimulera produktion av ekologiskt hållbart producerad mat i Västra
Götaland.



Stimulera grön energiproduktion i Västra Götaland



Satsa på hållbar turism i Västra Götaland



Ta ett större ansvar för miljöpolitiken
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Full sysselsättning i Västra Götaland
Att skapa jobb är lätt att säga men många faktorer måste samverka för att lyckas.
Socialdemokraterna i Västra Götaland vill skapa bättre förutsättningar för företag att
utvecklas till exempel inom miljöteknik, transporter och Life Science. Vi ser också ett
ökat behov av anställda inom offentlig sektor, inte minst inom vård och omsorg.
Framtidens arbetsuppgifter kommer att bli allt mer avancerade. Därför är det viktigt
att skapa ännu bättre förutsättningar för invånarna i Västra Götaland att utvecklas.
Satsningar på utbildning, kompetenshöjning och validering av kunskaper ger fler
möjlighet att ta tillgängliga jobb. Det behövs ytterligare satsningar på ungas väg in i
arbetsmarknaden. Det behöver vidtas lokala och regionala arbetsmarknadspolitiska
åtgärder för att bäst möta de unika förutsättningarna i vårt område. En av företagens
viktigaste förutsättningar att hitta rätt kompetens är att skapa bättre möjligheter att
arbetspendla inom regionen. Det behövs även en starkare koppling till
arbetsmarknadsregioner utanför Västra Götaland som exempelvis Östfold i Norge
eller Örebro.

Socialdemokraterna i Västra Götaland vill:


Skapa ett regionalt kunskapslyft



Förstora och koppla samman arbetsmarknadsregioner genom
infrastruktursatsningar



Utveckla samverkan mellan region, högskolor och näringsliv



Ta ett större ansvar för arbetsmarknadspolitiken



Stödja innovationer



Skapa arbete och praktikplatser för arbetslösa unga i regionens egen
verksamhet



Stödja organisationer inom socialt företagande



Skapa aktiva arbetsmarknadsmarknadsåtgärder i regionens



Bekämpa ungdomsarbetslösheten genom tillgång till utbildningsplatser,
praktikplatser och traineeplatser
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Kollektivtrafik - det naturliga valet
En fortsatt utbyggd kollektivtrafik i hela regionen har dubbla funktioner, dels ger det
möjlighet till miljövänliga resor, dels ger det möjlighet till att göra regionen rundare
och möjliggöra för pendling mellan regionens olika områden.
Det Västsvenska paketet är en unik satsning som ger förutsättningar för ökade
möjligheter för invånarna i Västra Götaland att åka kollektivt. Vår målsättning är att
erbjuda hållbara möjligheter för kollektiva resor till arbete, skola eller
fritidssysselsättning i hela regionen.
Kollektivtrafiken ska vara enkel och bekväm att använda och möjligheten att
använda sin restid till arbete ska förbättras. Kollektivtrafiken ska bli mer pålitlig och
förseningarna färre. För det krävs punktlighet och en god turtäthet samt en ökad
flexiblilitet för kollektivtrafik i glest befolkade områden.

Socialdemokraterna i Västra Götaland vill:


Fortsätta att öka antalet resor med kollektivtrafiken



Förbättra information och biljettsystem



Förenkla byten mellan olika transportslag



Förbättra möjligheten till anropsstyrd trafik i glesbygd



Införa gratis internetuppkoppling, till att börja med inom den regionala
trafiken



Förbättra samarbetet med andra trafikoperatörer
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I Västra Götaland är kultur tillgänglig för alla
Demokrati förutsätter ett rikt och fritt kulturliv och vår uppfattning är att välfärd
betyder att alla, oavsett ålder, bakgrund eller hemvist, ska ha tillgång till de värden
kultur kan ge.
Kultur finns överallt runt omkring oss och upptar allt större del av vår vardag. Nya
sätt att skapa, bevara, utveckla och tillgängliggöra kulturen och olika konstarter
utvecklas hela tiden. Det är något vi socialdemokrater vill stödja mer för det främjar
ett inkluderande samhälle fyllt av kreativitet och skapande.
Vi ser att natur- och kulturturism, folkbildning och kreativa näringar utvecklar
människor, främjar hälsa och för näringslivet framåt. Det vill vi stärka. Tyvärr
minskar läsförståelsen just nu, det är en utveckling som måste vändas. Här har skola
och bibliotek en nyckelroll. Läsfrämjande insatser som ”Läs för mig” är ett gott
exempel på hur man i samverkan når ännu fler.
För ett rikare liv satsar Socialdemokraterna i Västra Götaland på kulturell kvalitet och
mångfald som alla kan ta del av.

Socialdemokraterna i Västra Götaland vill:


Ge fria teater- och dansgrupper långsiktiga skoluppdrag i hela regionen



Tillgängliggöra regionens produktioner och samlingar digitalt



Stödja utveckling av nya former för kulturella uttryck och möten via
digitala verktyg och kanaler



Stimulera kulturturism och kreativa näringar



Satsa på läsfrämjande insatser i samverkan med bibliotek, skola och andra
aktörer



Stimulera eget skapande och deltagande
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Jämlik sjukvård
Sjukvård efter behov är en av grunderna för ett rättvist samhälle. Vård ska ges efter
behov och aldrig efter tjockleken på din plånbok. Vi socialdemokrater vill säkerställa
att den offentligt finansierade vården uppfyller de krav som regionens invånare har
på den. Vi vill också se till att det inte skapas en marknad för vårdvalsmodeller som
hotar en sammanhållen vård och där vinster i vården är styrande.
Västra Götalandsregionen var först i landet med att införa fri tandvård för unga
vuxna över 20 år. År 2015 kommer alla i Västra Götaland ha en fri tandvård upp till
att de är 25 år. Men mer behöver göras för att nå en jämlik sjukvård.

Socialdemokraterna i Västra Götaland vill:


Stoppa utförsäljning av sjukhus



Införa fri tandvård upp till 25 år



Fördela sjukvårdens resurser efter behov



Bevara den avgiftsfria sjukvården för barn



Äldre med omfattande vårdbehov ska få en sammanhållen vård
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Tillgänglig sjukvård och trygga patienter
För att leva ett gott liv även när man är sjuk krävs en bra sjukvård och lättillgänglig
information, enkla kontaktvägar och ett gott bemötande.
Vi socialdemokrater vill införa patientöverenskommelser som omfattar alla
delar i vården: besök, undersökningar, röntgen, remisser. När vården och patienten
har kommit överens om vad som ska göras och när, kommer överenskommelsen
fungera som en utökad och samlad individuell vårdgaranti som säkerställer att
patientens sammanlagda tid för undersökning och behandling blir kort.
Svensk cancersjukvård är världsledande, men inom flera cancerformer är
väntetiderna oacceptabelt långa. Vi vill därför garantera alla cancerpatienter
behandling inom fyra veckor.
När sjukvård behövs akut ska den ges så snabbt som möjligt. Alla ska ha rätt till
besked om förväntad väntetid. Det akuta mottagandet påbörjas redan i ambulansen.
Ambulanssjukvården ska fungera på ett sätt som skapar förtroende och trygghet hos
regionens invånare.
Med en väl fungerande sjukvårdsrådgivning ska det aldrig finnas någon tvekan om du
själv kan göra något för att lindra dina besvär, eller om vård behövs på vårdcentral
eller sjukhus. Genom Mina Vårdkontakter kan alla enkelt få kontakt med vården. Det
ska vara lätt att följa sin egen vårdprocess, boka och avboka tider samt få information
om olika behandlingsmetoder.
Den vård man behöver ofta ska finnas nära. För patienter med återkommande
problem, vid exempelvis kronisk sjukdom, ska det inte vara nödvändigt att söka vård
via akutmottagningarna. De ska snabbt få vård genom en direktkontakt med
primärvården eller sjukhusens vårdavdelningar. Närsjukvården ska tillgodose
människors behov av vardagssjukvård och enklare diagnostik i närområdet. Det
innebär ett allt större inslag av uppsökande sjukvård och mobil diagnostik och
användande av ny teknik.

Socialdemokraterna i Västra Götaland vill:


Införa patientöverenskommelser för ökat inflytande till patienterna



Garantera cancerpatienter behandling inom fyra veckor



Införa fler mobila team för en närmare vård



Förbättra Mina Vårdkontakter



Öka medarbetarnas tid med patienten



Satsa på forskning, utveckling och patientsäkerhet
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Jämlik hälsa
Ett liv i hälsa handlar om mer än att få vara frisk. Det handlar också om rätten och
tillgången till utbildning, ett meningsfullt arbete och ett rikt liv. Idag är hälsan
ojämlikt fördelad och skillnaderna ökar. Genom att fördela mer resurser till de
människor och områden som är i störst behov av samhällets insatser, ökar
människors möjlighet till en god hälsa. Det bästa sättet att bekämpa ojämlikhet i hälsa
är att bekämpa social ojämlikhet.
Vi socialdemokrater vill skapa förutsättningar för människor att ta ansvar för hälsa
och välmående. Det innebär en utökad samverkan mellan bland annat kultur, idrottsoch föreningsliv och hälso- och sjukvård. Arbetet ska bedrivas i partnerskap med
berörda organisationer och i samverkan med kommunerna, utifrån den enskilda
människans behov och livssituation.
Ett besök i sjukvården ska inte bara handla om att bota sjukdomar. Därför vill vi
erbjuda individuella hälsoplaner för alla som besöker primärvården.

Socialdemokraterna i Västra Götaland vill:


Fördela resurser efter behov för ökad hälsa för alla



Skapa förutsättningar för bättre hälsa genom ökat samarbete mellan
individ, region, kommun och civilsamhälle



Satsa på hälsofrämjande insatser för att minska livsstilsrelaterade
sjukdomar



Erbjuda individuella hälsoplaner inom VG Primärvård



Satsa på tidiga insatser för att motverka psykisk ohälsa
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En arbetsplats som aldrig stänger
Västra Götalandsregionen har 50 000 anställda. Många upplever en hård
arbetsbelastning och tungt ansvar. Det är vår skyldighet som arbetsgivare att skapa
goda arbetsplatser med utvecklande arbete och större delaktighet för de anställda.
Västra Götalandsregionen ska utvecklas och bli bättre som arbetsgivare. Inte minst
för att kunna attrahera duktiga medarbetare i framtiden. Redan idag är det en
utmaning att rekrytera rätt kompetens och behålla medarbetare. Vilka löner som kan
erbjudas är en del men mycket annat krävs också i form av arbetsmiljö, arbetsvillkor
och medarbetarnas möjligheter att påverka sitt arbete. Heltid ska vara norm.
Ungdomsarbetslösheten är ett stort problem för samhället samtidigt som det blir allt
svårare att rekrytera till välfärdsyrken. Regionen ska erbjuda möjlighet till praktik och
feriearbete till ungdomar vilket kan öka intresset för ett framtida arbetsliv inom
välfärdssektorn.

Socialdemokraterna i Västra Götaland vill:


Minimera den arbetsrelaterade ohälsan hos medarbetarna i VGR



Satsa på kompetensutveckling av medarbetare och ledare



Öka medarbetarnas delaktighet



Utveckla verksamheternas möjligheter att tillvarata mångfalden bland
medarbetarna



Ge fler medarbetare möjlighet till betald specialistutbildning



Säkerställa rekryteringen av specialistkompetenser
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