Vår politiska inriktning
Regionvalet 2014 – Västra Götalandsregionen
Vägvalet har beslutat att ställa upp i regionvalet 2014 i Västra Götalandsregionen och därför
ger vi här en sammanfattning av de frågor som vi kommer att driva.

Hälso- och sjukvård
Vården är och kommer att bli en av de viktigaste välfärdsfrågorna i framtiden med en
befolkning som blir allt äldre och mer krävande.
Närsjukvården behöver utvecklas för att klara människornas behov av lokal vardagssjukvård.
Kvalificerad specialistvård kräver dock det stora sjukhusets resurser. Därför krävs att balans
upprättas för dessa olika behov.
Sjukvården ska vara rättvis, solidarisk, jämlik och utgå från patienternas behov. Den ska vara
offentligt finansierad med såväl offentliga som privata vårdgivare och stor valfrihet ska finnas
för patienterna.

Låt Sahlgrenska Universitetssjukhuset bli statligt
Inom sjukvården finns det skillnader mellan landstingen/regionerna när det kommer till
kvalitet, tillgång och rättighet till vård. Landstingen/regionerna lever därför inte upp till hälsooch sjukvårdslagen om en vård på lika villkor för hela befolkningen. Exempelvis har vissa av
våra sjukhus så dåliga medicinska resultat att de inte borde behandla och operera vissa
patientgrupper.
Det har genom åren diskuterats att minska antalet landsting/regioner (från 20 st till 4-6 st)
utan någon direkt framgång. Sahlgrenska är ett av sju universitetssjukhus i landet som ska
upprätthålla specialistvård, forskning och utbildning. Tyvärr tyngs dessa viktiga uppdrag av
resursbrist. För att renodla verksamheten och skapa ett tydligare uppdrag anser vi att
Sahlgrenska Universitetssjukhuset och även övriga universitetssjukhus ska bli statliga.
Förslaget bidrar till att göra vården mer jämlik och innebär att specialistvården säkras. Detta
kan vara ett första steg att skapa ett fungerande samarbete med de övriga
universitetssjukhusen, något som landstingen/regionerna inte lyckats åstadkomma.
De övriga sjukhusen i regionen får en bättre förutsättning för att kunna fortsätta att ge sina
medborgare en adekvat vård. Förstatligande av SU ger möjlighet till effektivare vård och
därmed kortare vårdköer.

Vårdköerna
Kortsiktigt är tillgängligheten till vården ett av de stora problemen. Därför ska köerna
hanteras på rätt sätt och efter de behov som finns. I största möjliga mån ska köerna bort
genom översyn av vårdkedjan. Dagens väntetider på akutmottagningar och väntan på olika

operationer och undersökningar är helt oacceptabla. Överbeläggningarna på
vårdavdelningarna måste också bort.

Ambulansverksamheten
Ambulansverksamheten ska ses över. Ambulanser är till för akuta situationer och ska inte
blockeras med sjuktransporter som inte är akuta.

Ökad kommunikation och dialog
Dialogen med vårdpersonalen ska öka. Vårdpersonalen känner patienternas behov och kan
verksamheten långt bättre än politikerna och tjänstemännen. Vi vill därför öka
kommunikationen mellan vårdpersonal, politiker och tjänstemän. Ledstjärnan ska hela tiden
vara att patienten är i fokus.

Samhällsekonomiska kalkyler i vården
Samhällsekonomiska kalkyler har stort värde när det gäller utbyggnad av infrastruktur, men
motsvarande kalkyler får inte tillämpas inom vårdsektorn. I ett specifikt vårdfall har
Läkemedelsverket, för en specifik patientgrupp, nyligen fastslagit:
”För den här åldersgruppen av patienter tillkommer indirekta kostnader eftersom produktion
minus konsumtion resulterar i ett underskott. Förlängd överlevnad för den här åldersgruppen
ger därmed upphov till ökade samhällskostnader.”
Subvention av det aktuella läkemedlet var därmed inte motiverat. Västra Götalandsregionen
måste ta avstånd från detta resonemang och framföra till den ansvariga myndigheten att detta
inte överensstämmer med övergripande mål för svensk sjukvård.

Infrastruktur
Det ska finnas en bra och genomtänkt infrastruktur för hela Västra Götalandsregionen som
baseras på ordentliga utredningar och analyser. Nuvarande planer är undermåliga och utan
genomarbetade underlag. Det finns ingen konflikt mellan privatbilism och kollektivtrafik.
Bägge har sina ostridiga fördelar och kompletterar varandra.

Stoppa trängselskatten
Skatten är orättvis och drabbar invånarna slumpmässigt beroende på bostadsadress och
arbetsplats. Skatten har en skev fördelningsprofil. Ingen har utrett trängselskattens sociala och
ekonomiska konsekvenser. Det är tveksamt om skatten kan tas ut på utländska fordon. Den
försenar övergången till en miljövänlig bilpark eftersom totalkostnaden för bilägandet ökar.
Integritetsaspekten kan också ifrågasättas.
Låginkomsttagaren är den största förloraren som mest kan råka ut för en skattehöjning på
26%. Detta i motsats till någon som tjänar över 50 000 kr som mest kommer att få en
skattehöjning mellan 3-7%. Detta visar klart och tydligt att trängselskatten är orättvis mellan
olika lönenivåer.

Slopa Västlänken
Den planerade tågtunneln under Göteborg, Västlänken, är kanske det främsta exemplet på hur
en felprioritering har tillämpats. Den totala kostnaden för tågtunneln med dess fördyringar och
tilläggsinvesteringar är nu uppe 62 miljarder kronor som inte kan finansieras med nuvarande
investeringsramar. Det är ett av de mest olönsamma projekt som någonsin planerats. Trots det
motiveras beslutet med helt fiktiva och ospecificerade nyttobelopp. Trafikverkets satsning på
Västlänken innebär att andra viktiga projekt i regionen inte kan genomföras.
Vi vill att flera alternativa lösningar utreds. Vägvalet har t.ex. lämnat begärt en utredning av
en pendeltågsslinga, Västlänk 2021, vid Göteborgs central.

Västtrafiks och regionens roll för kollektivtrafiken
Kollektivtrafiken drivs idag av regionen via Västtrafik. Bolaget har blivit en stor och
byråkratiskt koloss som varken resenärer, personal eller politiker kan påverka. Resorna är
dyra och man har ett tungarbetat och obegripligt taxesystem. Att som idag ställa mindre städer
i regionen mot varandra och dessutom mot en storstad som Göteborg medför inga bra
lösningar. Fokus i kollektivtrafikplanering har, sedan regionen tog över, varit på tågtrafik och
expressbussar.
Därför föreslår vi att man skiljer ut storstaden Göteborg från övriga kommuner i regionen så
att dessa slipper finansiera Göteborgs vidlyftiga spårvagnsutbyggnader. Istället kan
regionkommunerna fokusera på sin kollektivtrafik som är vitt skild från Göteborgs.
Gemensamt biljettsystem skall dock även fortsättningsvis gälla så att man kan åka på samma
”biljett” i hela regionen.
Vi kommer inte att acceptera ett ytterligare fiasko vid framtagandet av en ny taxestruktur. Ett
enkelt och beprövat system bör införas som gör det enkelt för resenären och som tillvaratar
investeringarna som har gjorts i det nya biljettsystemet.

Ett alternativ till det Västsvenska paketet
Ett återkommande argument gällande det Västsvenska paketet från de ledande partierna är
”allt eller inget”. Vägvalet det enda partiet som faktiskt kan visa ett alternativt paket. Med ett
alternativt paket skapas ett förhandlingsutrymme med staten utan att regionen behöver tappa
några infrastruktursatsningar och utan trängselskatt som finansiering. Detta innebär att man
successivt kan utvärdera tillväxten och bygga vidare på lösningar efter verkligt behov.
Med Vägvalets alternativ har vi bland annat besparat medborgarna trängselskatten, hanterat
inpendlingen, eliminerat högriskprojektet Västlänken och skapat ett förhandlingsutrymme
med staten då vi minskat deras bidrag med 5 miljarder kronor.

Regionförstoring
Många av tankarna för den framtida planeringen utgår från en idé om att Göteborg som region
måste växa kraftigt för att kunna hävda sig i en internationell konkurrens. Vi tror att detta
resonemang är överdrivet. Tillväxten i Göteborg sker till stor del på bekostnad av mer perifera
delar av regionen där man redan nu har stora svårigheter att upprätthålla en acceptabel
samhällsenlig servicenivå.

Långa pendlingsresor är inget självskrivet mått på ökad välfärd och "regionförstoring" innebär
även ökad bilpendling. Något som av andra anledningar inte är önskvärt. Tron att detta skall
kunna lösas med kollektivtrafikutbyggnad är ett önsketänkande.
Istället bör regionen verka för att övriga städer får en likvärdig chans att utvecklas utan att
vara beroende av Göteborg.

Säkrare E20
Olycksutvecklingen på E20 genom Västra Götaland är oacceptabel. Vägvalet kräver att
Trafikverket skyndsamt bygger om vägen så att den blir trafiksäker och framkomlig.

Administration och kostnadseffektivitet
En genomgripande översyn av hela Västra Götalandsregionens verksamhet behövs. Syftet är
att effektivisera och eliminera onödig administration och byråkrati. Västra Götalandsregionen
har snart funnits i mer än 15 år och många samordningseffekter har inte utnyttjats vilket var
tanken med sammanslagningen av flera landsting.
Med rätta beslut skulle kostnader kunna minskas utan att behöva skjuta till extra pengar.
Samordning ska vara genomtänkt och inte t.ex. som tankar om ett gemensamt storkök i
regionen som i slutändan drabbar patienten.
För oss är transparensen viktig och att medborgarna känner sig säkra på att skattepengarna
används på rätt sätt.

Kultur
Medborgare skall ha lika möjligheter att ta del av ett rikt kulturliv av hög kvalitet och ges
möjligheter till ett eget skapande. Kultur ska bygga broar mellan folk för att motverka
segregation. Därför bör och tillgången till kultur öka.
Konstnärer är en viktig grupp i ett samhälle. Genom konstnärligt arbete utvecklas
människor. Alla ska få chansen att utveckla sitt konstnärskap, inte bara några få
utvalda. Amatörkulturen måste lyftas fram. De ekonomiska förutsättningarna för
kulturskapare bör förbättras.
Kulturhistoriska värden, byggnader och platser är värt att bevara för framtida generationer för
att den tillbakablickande historiska kunskapen ska finnas kvar.
Operan och andra kulturinstitutioner ska vara öppna för alla. Operan, symfonikerna,
stadsteatern och folkteatern bör utveckla sitt samarbete i regionen, gärna med El
Sistema som förebild. Detta för att stimulera folk i alla åldrar och förutsättningarna att besöka
föreställningarna. Samverkan med konserthuset i Vara och teatern i Skövde bör utvecklas.

Vi vill att du får mer inflytande
Vi vill stärka medborgarinflytandet. I ett modernt samhälle ska demokratin utgå från
medborgaren och politiken ska spegla deras vilja. Vi vill involvera medborgaren i regionens
framtid och därför lägger vi stort fokus på medborgarperspektivet.
Vi tror att stora samhällsförändringar får störst genomslag om de stöds av en majoritet.
Den 1 januari 2011 ändrades kommunallagen, enligt propositionen ”En reformerad grundlag”,
så att medborgare i kommuner och landsting enklare kan väcka politiska frågor via
folkomröstningar mellan de allmänna valen. Tanken från lagstiftaren är att den representativa
demokratin ska fördjupas då det förstärkta folkinitiativet skapar en plattform och kanal mellan
medborgarna och politiken. I dagens Sverige finns således två demokrativerktyg. Det
allmänna valet och det förstärkta folkinitiativet. Vi gör ingen skillnad på dessa.
Makten ska utgå ifrån folket.
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