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Inledning
Regeringens politik för fler i arbete har inneburit att välfärden fått mer
resurser. I Västra Götalandsregionens fall handlar det om ca 6000 miljoner i
ökade årliga skatteintäkter sedan 2006. Trots kraftigt ökade resurser sticker
regionen ut i negativ bemärkelse. Människor i vår del av landet kan dessvärre
räkna med långa väntetider på akuten, längre vårdköer och ibland även med
sämre vård än på andra håll i Sverige.
Västra Götalandsregionen styrs av Socialdemokraterna. Tillsammans med sina
samarbetspartier Vänsterpartiet och Miljöpartiet bär de det politiska ansvaret.
Men istället för ansvarstagande präglas de styrande partierna av trötthet och
ovilja. Initiativ och politiskt ledarskap för att möta utmaningarna för vår
region saknas.
Vid en närmare titt ser vi bland annat att de styrande partiernas egna vallöften
inte uppfylls. Med dem som bor och verkar i Västra Götaland i åtanke är det i
flera fall bra att vallöften inte har infriats. I andra fall, när ett infriande hade
varit till gagn för innevånarna, är det däremot dåligt att löften svikits. Oaktat
vilket av fallen, avslöjar denna granskning en tröttkörd socialdemokratisk
ledning utan idéer eller handlingskraft.

Johnny Magnusson
Jonas Andersson
Kristina Jonäng
Monica Selin

Gruppledare för Allianspartierna i Västra Götalandsregionen
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Sammanfattning
En bedömning på en fyrgradig skala har gjorts om hur vallöftena från
respektive av de styrande partiernas valmanifest och valprogram har
genomförts.
Grönt: Förslag genomfört.
Gult: Seriösa försök har gjorts, men vallöftet kan inte anses var uppfyllt.
Rött: Inga eller helt otillräckliga insatser har gjorts för att genomföra förslaget.
Svart: Förslag i helt annan riktning har påbörjats eller genomförts.
Tabell 1. Bedömning av respektive partis vallöften
Grön Gul
Röd
Svart
Socialdemokraterna 1
3
5
5
Miljöpartiet
1
6
8
0
Vänsterpartiet
1
4
4
4
Huvuddelen av förslagen får ett rött omdöme – det vill säga att de styrande
partierna inte gjort något alls eller otillräckligt politiskt för att verkställa
löftena. I åtta fall har man dessutom fattat beslut i helt motsatt riktning än vad
man lovade i valet. Med drygt tre år i bagaget och med mindre än åtta
månader kvar till nästa val borde väljarna kunna förvänta sig mer.
I vår granskning har vi också hittat punkter som finns med i samtliga partiers
valmanifest, men där ändå man ändå inte infriat vallöftena. Det handlar bland
annat om sänkta avgifter inom kollektivtrafiken och att förstärka
närsjukvården. Initiativlösheten och bristen på konkreta åtgärder kan alltså
inte förklaras med att man politiskt haft svårt att komma överens.
Slutsatsen av granskningen är att den nuvarande politiska ledningen präglas av
handlingsförlamning och initiativlöshet. Initiativ har tagits i få frågor. I
praktiken kan endast tre vallöften av 42 anses vara infriade.

Källor:
”Ett rättvist och jämlikt Västra Götaland” – Socialdemokraterna
”Alla vinner på solidaritet” – Vänsterpartiet
”15 punkter för ett hållbart Västra Götaland” – Miljöpartiet
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Socialdemokraterna
Socialdemokraterna presenterade inför omvalet ”Ett rättvist och jämlikt
Västra Götaland” som innehöll fjorton punkter. Av dessa har tre bedömts
som gula och en som grön.
Fem punkter har bedömts som röda d v s socialdemokraterna har gjort för
lite eller inget för att infria vallöftena. Man har helt frångått fem av sina
vallöften som därför bedömts som svarta.
Socialdemokraternas vallöften:
1. Max en timma på akuten för att träffa läkare
Röd – Det finns ett uppdrag om att korta väntetiderna i akutsjukvården från
Hälso- och Sjukvårdsutskottet sedan tidigare som inkluderar målet om max en
timmes väntetid till läkare, ett uppdrag som togs i politisk enighet. Men
sjukhusen är långt ifrån att klara målet. Socialstyrelsens senaste utvärdering
visar istället att Västra Götalandsregionen är sämre än riksgenomsnittet och
att flera akutmottagningar är mycket långt från målet om en timme till läkare.
Den politiska ledningen frångick i våras vallöftet om att 90 procent av
patienterna ska få träffa en läkare inom 1 h till att 60 procent ska få göra det.
Att enbart utreda hur väntetiderna ska mätas och sedan skruva ned
ambitionerna kan knappast betraktas som seriöst.
2. Hembesök för äldre och kroniskt sjuka
Röd – Förslaget finns textmässigt med i de antagna budgetarna men inga
särskilda resurser finns avsatta. Inga andra politiska initiativ för att införa
hembesök för äldre och kroniskt sjuka har heller tagits mer än det som redan
fanns i krav- och kvalitétsboken som antogs i politisk enighet 2009.
3. Löfte om att inte sälja ut sjukhusen
Svart – Just nu genomförs en upphandling av länssjukvårdens verksamhet vid
lokalsjukhusen i Bäckefors, Strömstad och Lysekil. I Lysekil opererar också
det privata företaget OLSAB patienter för Västra Götalandsregionens räkning.
Lundby sjukhus drivs av Capio och arbetet med byggandet av Angereds
närsjukhus fortsätter som planerat och där finns det ett beslut om att
sjukhuset ska läggas ut på entreprenad när det står färdigt. För att ytterligare
öka tillgängligheten och erbjuda patienterna större möjligheter att välja den
vårdcentral han/hon vill, har nya vårdgivare godkänts av regionstyrelsen inom
ramen för VG Primärvård.
4. Införa gratis tandvård för alla upp till 25 år
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Grön – HSUs budget har förstärkts för att finansiera denna reform som riktar
sig till den del av befolkningen med bäst tandstatus. Så även om vallöftet
genomförs måste man verkligen fråga sig om detta är en korrekt prioritering
5. Stärk den nära vården med patientens bästa i fokus
Svart – Här har det retoriska tonläget varit högt. Tyvärr är resultatet
nedslående. Hälso- och Sjukvårdsutskottet beslutade i april 2010 i politisk
enighet att ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att inleda en utredning
för att stärka närsjukvården, belysa lokalsjukhusens roll och organisationsform
i framtiden. Vi kan konstatera att lokalsjukhusen i praktiken tappar
verksamhet och avlövas. Listan av verksamheter som flyttats från regionens
mindre sjukhus under mandatperioden kan göras lång. Senaste exemplet är lab
och möjligheten att ge blod på lokalsjukhusen i FyrBoDal.
Förslaget att utöka antalet politiska styrelser har dess bättre inte genomförts,
sannolikt eftersom ingen riktigt kunnat se värdet av fler politiker på bekostnad
av att istället kunna lägga resurser på sjukvården.
I budgeten för 2014 valde den politiska ledningen att avstå från
indexuppräkning till vårdvalssystemet i primärvården VGPV. Det är i
praktiken en besparing på den nära sjukvården.
6. Trygg och säker ambulanssjukvård
Röd – Det är fortfarande stora skillnader i hur lång tid det tar från att ett larm
kommer in till att en ambulans är på plats. Målet om att vara på plats inom 20
minuter uppfylls inte.
De största förändringar som skett på området är att flera avtal med
ambulansentreprenörer har sagts upp och att verksamhet har tagits in i egen
regi. Det har lett till att kostnaderna skenat utan att responstiderna förbättrats.
När det gäller vallöftet att införskaffa ytterligare en ambulanshelikopter i
samarbete med något annat landsting har inget gjorts. Med tanke på att
Värmland upphandlar en ambulanshelikopter är detta mycket
anmärkningsvärt.
Sammantaget kan vi inte se att några betydande politiska initiativ har tagits för
att stärka upp ambulanssjukvården i allmänhet eller helikopterverksamheten i
synnerhet och trots betydligt dyrare verksamhet är vår bedömning att man
inte kommit närmare att nå de mål som satts upp i valmanifestet.
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7. Fler vårdplatser och bättre samarbete
Svart - Hälso- och Sjukvårdsutskottet beslutade i april 2010 i politisk enighet
att ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att inleda en utredning för att
stärka närsjukvården, belysa lokalsjukhusens roll och organisationsform i
framtiden samt säkra tillgången på vårdplatser i regionens hälso- och sjukvård.
Under 2013 har förvisso ett antal specifika satsningar gjorts på olika sjukhus i
regionen för att antingen förhindra stängning av vårdplatser eller för att
återöppna nya vårdplatser i syfte att nå ner till en beläggningsgrad på 90%.
Trots detta kan vi konstatera att antalet vårdplatser idag är färre än när
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet tog över styret av
regionen.
8. Vårdplatser och bemanning
Röd – Detta vallöfte handlar konkret om att vårdtyngd ska tillmätas större
vikt vid bemanning och att mätningar av detta ska genomföras. Inga pengar
finns avsatta i budgeten och inga initiativ har tagits för att genomföra
mätningar av vårdtyngd och omvårdnadstyngd vid regionens sjukhus som
grund för ett nytt synsätt vid bemanningen med olika personalkategorier på
vårdavdelningarna.
9. Mer tid för patienten
Gul –Syftet med förslaget är att öka tillgängligheten inom vården genom t ex
förbättrad IT och tidsbokning via internet. En mängd initiativ har tagits. Bl a
har en motion från ett alliansparti bifallits om att generationsskifta sjukvårdens
vårdinformationsmiljö. Här finns helt klart ambitioner, men i praktiken lägger
personalen fortfarande allt för stor andel av sin arbetstid på annat än
patientarbete.
10. Vård efter behov kräver resurser efter behov
Svart – Detta vallöfte har visat sig mycket svårbedömt. Under perioden har
förvisso hälso- och sjukvårdsnämnderna i socioekonomiskt utsatta områden
fått en större uppräkning av resurserna än övriga nämnder men vad som blir
utfallet efter interna riskdelningar mellan nämnder samt bokslutsdispositioner
är omöjligt att utvärdera. Vi har en (har haft) resursfördelningmodell som
fördelar resurser till nämnderna efter befolkningens behov. Den rödgröna
ledningen har allt mera frångått denna genom att skicka resurser vid sidan om,
d v s direkt till sjukhusen och till enskilda nämnder. Att ha en finansiering som
går vid sidan av modellen som ger pengar till dem som har köer eller
underskott i budgeten bidrar inte till att man ger resurser utefter behov. De
fördelar medel efter godtycklighet. Vi noterar att det finns vällovliga
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ambitioner, men konstaterar samtidigt att förmågan att leverera det man lovar
brister.
11. Nolltolerans mot ofrivilliga deltidsanställningar
Röd – Sedan tidigare finns en bred politisk samsyn om att heltid bör vara
norm vid anställningar. Vi kan inte se att några särskilda initiativ har tagits
som i praktiken lett till att ofrivillig deltider helt försvunnit. Inte heller har
initiativ tagits för att införa vikariepooler.
12. Investera i utbyggd kollektivtrafik
Gul – Alliansregeringen har gjort stora investeringar i infrastrukturen som är
ett viktigt led i att öka rörligheten, pendlingen och kommunikationer. I Västra
Götalandsregionen finns beslut om att investera i nya pendel- och regiontåg i
syfte att bygga ut kollektivtrafiken i Västra Götaland.. I budgeten avsätts
förvisso resurser för att möta ett ökat resandebehov men resurserna räcker
inte till för att bygga ut kollektivtrafiken i den takt som krävs för att nå målen i
K2020. I en av delregionerna har det istället blivit något mindre pengar till
kollektivtrafiken och det finns kritik från flera kommuner om indragen
kollektivtrafik.
13. Införa enhetstaxa
Svart – Enhetstaxa innebär att en kollektivtrafikresa kostar lika mycket oavsett
resans längd. Vi är de första att skriva under på att införande av denna typ av
taxesystem för med sig betydande problem. Men har man lovat att införa det
så har man. Vi kan konstatera att det arbete som nu genomförs med priser
och taxesystem inte har enhetstaxa som utgångspunkt utan istället laborerar
med flexibla personliga zoner. Här gör man helt klart något helt annat än det
man lovade väljarna.
14. Regionen ska finnas i alla delar av Västra Götaland
Gul - Regionen har verksamhet i alla kommuner i form av vårdcentraler,
folkhälsosamordnare och/eller tandvård. De olika Regionens Hus finns också
kvar. Samtidigt kan vi se att flera verksamheter flyttar mot Göteborg. Vår
bedömning är att ledningen har höga ambitioner, men att det återigen visar sig
att deras förmåga att i praktiken leverera det de lovar inte räcker hela vägen
fram.
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Miljöpartiet
Miljöpartiet presenterade inför omvalet ”15 punkter för ett hållbart Västra
Götaland”. De 15 punkterna innehåller dock i vissa fall ett antal underpunkter
men försök har ändå gjorts att bedöma punkten i sin helhet. Av punkterna har
Sex har bedömts som gula (vissa initiativ har tagits) och åtta som röda och
en punkt har bedömts som grön.

Miljöpartiets vallöften:
1. Klimatsäkra regionen
Gul - Flera politiska initiativ har tagits för att minska Västra
Götalandsregionens klimatpåverkan. Till exempel har Miljönämnden fått i
uppdrag att ta fram ett program för klimatkompensation.
2. Vård för alla - Vård efter behov istället för plånbok
Röd – En mycket vagt formulerad punkt som kan tolkas på olika sätt. I vissa
delar går utvecklingen åt rätt håll, i andra inte.
Under perioden har förvisso hälso- och sjukvårdsnämnderna i
socioekonomiskt utsatta områden fått en större uppräkning av resurserna än
övriga nämnder men vad som blir utfallet efter interna riskdelningar mellan
nämnder samt bokslutsdispositioner är omöjligt att utvärdera.
När det gäller frågan om vinstutdelning i vården konstaterar vi samma sak
som för Socialdemokraterna. Just nu genomförs en upphandling av
länssjukvårdens verksamhet vid lokalsjukhusen i Bäckefors, Strömstad och
Lysekil. I Lysekil opererar också det privata företaget OLSAB patienter för
Västra Götalandsregionens räkning. Lundby sjukhus drivs av Capio och
arbetet med byggandet av Angereds närsjukhus fortsätter som planerat och
där finns det ett beslut om att sjukhuset ska läggas ut på entreprenad när det
står färdigt. För att ytterligare öka tillgängligheten och erbjuda patienterna
större möjligheter att välja den vårdcentral han/hon vill, har nya vårdgivare
godkänts av regionstyrelsen inom ramen för VG Primärvård.
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Under perioden har flera patientavgifter höjts för att stärka regionens
ekonomi. Miljöpartiet har inte motsatt sig det. En sammanvägd bedömning
blir därför rött ljus med gula inslag på denna punkt.
3. Förebyggande och nära vård
Röd - I budgeten finns inga pengar avsatta för att stärka den nära vården i
samarbete med kommunerna. Hälso- och Sjukvårdsutskottet beslutade i april
2010 i politisk enighet att ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att
inleda en utredning för att stärka närsjukvården, belysa lokalsjukhusens roll
och organisationsform i framtiden samt säkra tillgången på vårdplatser i
regionens hälso- och sjukvård. Inga konkreta förslag kring närsjukvården har
därefter presenterats.
Dock kan konstateras att Miljöpartiet i och med bl a vårdöverenskommelsen
för Fyrbodal medverkat till att avlöva lokalsjukhusen och beslutat flytta vård
från Bäckefors, Lysekil och Strömstad.
4. Mer kollektivtrafik med rimliga priser och enkelt biljettsystem
Röd - Sedan tidigare finns beslut om att investera i nya pendel- och regiontåg i
syfte att bygga ut kollektivtrafiken i Västra Götaland. I budgeten avsätts
förvisso resurser för att möta ett ökat resandebehov men resurserna räcker
inte till för att bygga ut kollektivtrafiken i enlighet med planerna i K2020. I en
av delregionerna har det istället blivit något mindre pengar till
kollektivtrafiken.
Enhetstaxa innebär att en kollektivtrafikresa kostar lika mycket oavsett resans
längd. Vi är de första att skriva under på att införande av denna typ av
taxesystem för med sig betydande problem. Men har man lovat att införa det
så har man. Vi kan konstatera att det arbete som nu genomförs med priser
och taxesystem inte har enhetstaxa som utgångspunkt utan istället laborerar
med flexibla personliga zoner. Här gör man helt klart något helt annat än det
man lovade väljarna.
Biljettpriserna har också ökat. Det är en utveckling som är helt nödvändig,
men inget Miljöpartiet förespeglat sina väljare i valrörelsen. Därför blir
punkten röd
Enhetstaxa innebär att en kollektivtrafikresa kostar lika mycket oavsett resans
längd. En sådan taxa kommer leda till krav på resursförstärkningar som
riskerar att tas från sjukvården. Enhetstaxan har röstats ner i
Regionfullmäktige och har utretts som en del i det breda politiska arbetet att
förenkla biljettsystemet inom kollektivtrafiken. Ingen enhetstaxa har införts.
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5. Nollvision i psykiatrin
Röd – Inga politiska initiativ har tagits och i budgeten finns inga resurser
avsatta för att stärka upp Barn- och Ungdomspsykiatrin. Folkhälsoarbetet kan
delvis anses ha fått utökade resurser med 1 mnkr/år från och med 2012 för
kostnadsfria kuratorsbesök på ungdomsmottagningarna – vilket dock redan är
fallet på många håll.
6. Insatser direkt på plats och kortare väntetider på akuten
Röd – Inga politiska initiativ har tagits för att stärka upp ambulanssjukvården
med ytterligare en ambulanshelikopter. Det finns inte heller några avsättningar
i budgeten för att förstärka den prehospitala vården.
Det finns ett uppdrag om att korta väntetiderna i akutsjukvården från Hälsooch Sjukvårdsutskottet sedan tidigare som inkluderar målet om max en
timmes väntetid till läkare, ett uppdrag som togs i politisk enighet.
Socialstyrelsens senaste utvärdering visar istället att Västra Götalandsregionen
är sämre än riksgenomsnittet och att flera akutmottagningar är mycket långt
från målet om en timme till läkare.
Den politiska ledningen frångick i våras vallöftet om att 90 procent av
patienterna ska få träffa en läkare inom 1 h till att 60 procent ska få göra det.
Att enbart utreda hur väntetiderna ska mätas och sedan skruva ned
ambitionerna kan knappast betraktas som seriöst.
7. Lokala sjukhuskök och mat producerad nära, ekologiskt och
djuretiskt
Röd – Efter att det under många år pågått en översyn av måltidsverksamheten
har Regionfullmäktige fattat beslut om att rusta upp de lokala sjukhusköken.
Om det är ett steg mot detta vallöfte eller inte är svårt att avgöra. Sedan
tidigare finns ett mål i regionfullmäktiges budget om att andelen ekologiska
livsmedel ska öka och uppgå till mer än 30 % i Västra Götalandsregionen som
helhet, man avsätter dock inga extra resurser för att nå detta mål. Inga
ytterligare politiska initiativ, till exempel rörande inköp av t ex ekologiskt kött,
har tagits. Inga politiska initiativ har tagits för att införa djuretiska krav i den
offentliga upphandlingen. Inte heller har några politiska initiativ tagits för att
all upphandling ska vara fri från GMO (Gen-Modifierade Organismer).
8. Fair Trade-region
Gul – I detaljbudgeten för 2014 finns ett uppdrag om att regiondirektören ska
presentera en uppföljning av hur arbetet med rättvis handel fortskrider och att
göra Västra Götalandsregionen till en Fair Trade region.
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9. Regional gång- och cykelplan
Grön – Förvisso har satsningar gjorts på att bygga ut gång- och cykelvägar
men någon detaljerad regional plan för gång- och cykelbanor finns inte.
10. Tänderna är en del av kroppen
Röd – Miljöpartiet vill att tandvården ska ligga under högkostnadsskyddet i
hälso- och sjukvården. Frågan om offentlig finansiering av tandvård ligger inte
inom Västra Götalandsregionen. Därför har man inte kunnat infrria detta
vallöfte.
Alliansregeringen har infört ett allmänt tandvårdsbidrag på 300 kr per år för
dem mellan 20-29 år och även infört ett högkostnadsskydd inom tandvården.
I Västra Götalandsregionen har man för att utvidga den fria barn- och
ungdomstandvården tillfört hälso- och sjukvårdsutskottet extra resurser.
11. Forskning om transporter, förnyelsebar energi och gröna näringar
Gul – Västra Götalandsregionen avsätter normalt sett inte medel till
grundforskning, däremot stora medel för plattformar för tillämpad forskning
samt plattformar för att ta om hand EU- medel till
demonstrationsanläggningar och testarenor för ny teknik. Just nu förhandlar
regionen med Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala om satsningar i Skara
som också kan komma att handla om plattformar för tillämpad forskning.
Men miljöpartiet har inte avsatt forskningsresurser.
12. Kultur med bredd och djup
Gul – Kulturnämndens budget har förvisso fått en utvidgad ram och i
kulturnämndens har en utredning startats för att bilda underlag för
bedömning av framtida resursbehov för fri entré ungdomar/fri entré besök.
Detta kan dock inte ses som att vallöftet har infriats.
13. Minska kötiderna på 1177 och möjliggör tidsbokning på
vårdcentralen
Röd - Det har skett ett nationellt arbete kring 1177 för att öka verksamhetens
tillgänglighet. Sjukvårdsrådgivningen har under perioden tillförts resurser för
att öka verksamhetens tillgänglighet vilket kan ses som en del i ledet att korta
kötiderna. Dock har resultatet av gjorda satsningar inte lett till att väntetiderna
gått ner på bred front.
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14. Alla ska erbjudas Grön Rehab samt försök med kultur på recept
Gul – En motion av allianspartier på temat grön rehabilitering bifölls delvis på
regionfullmäktige 30 november 2010. Delarna som bifölls i motionen innebär
bland annat att Västra Götalandsregionen tar initiativ till ett samarbetsprojekt
mellan vårdsektorn, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan kring Grön
Rehab och att sprida goda exempel inom Grön Rehab över hela Västra
Götalandsregionen. Det innebär att ett av de vallöften Miljöpartiet delvis
infriat har skett på initiativ från moderater och kristdemokrater.
Vad gäller försök med kultur på recept motionerade Miljöpartiet om det 2010.
Dock valde Regionfullmäktige att avslå motionen. Sedan dess har inga nya
initiativ tagits för att införa kultur på recept trots att det var ett av vallöftena i
omvalet 2011.
15. Region fri från kärnkraft och uranbrytning
Gult – Udda vallöfte att utfärda på regional nivå, men vi konstaterar att
miljönämnden nyligen behandlat en motion om att Västra Götalandsregionen
ska lobba gentemot staten att Ringhals ska stängas samt att uranbrytning på
territoriet ska förbjudas.
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Vänsterpartiet
Vänsterpartiet valplattform ”Alla vinner på solidaritet” omfattar 13 punkter.
Fyra punkter har bedömts som gula. En punkt har bedömts som grön,
det vill säga att vallöftet är att betraktas som infriat.
Fyra punkter har bedömts som röda, det vill säga att Vänsterpartiet inte
gjort tillräckligt för att infria vallöftena och i fyra fall har man till och med
medverkat till en politik som gått i motsatt riktning mot vad man lovat i valet
vilket gör att punkterna bedömts som svarta.
Vänsterpartiets vallöften:
1. Enklare och billigare kollektivtrafik
Svart - Några initiativ att sänka priserna i den storleksordning Vänsterpartiet
föreslår (att ett Regionen runt kort ska kosta 500 kronor) har inte tagits, inte
heller har man presenterat några förslag på hur detta skulle kunna finansieras.
Under perioden har det skett höjningar av biljettpriserna.
I budgeten avsätts förvisso resurser för att möta ett ökat resandebehov men
resurserna räcker inte till för att bygga ut kollektivtrafiken. I en av
delregionerna har det istället blivit något mindre pengar till kollektivtrafiken.
Enhetstaxa innebär att en kollektivtrafikresa kostar lika mycket oavsett resans
längd. Vi är de första att skriva under på att införande av denna typ av
taxesystem för med sig betydande problem. Men har man lovat att införa det
så har man. Vi kan konstatera att det arbete som nu genomförs med priser
och taxesystem inte har enhetstaxa som utgångspunkt utan istället laborerar
med flexibla personliga zoner. Här gör man helt klart något helt annat än det
man lovade väljarna.
2. Bygg spår istället för vägar
Röd – Alliansregeringen har gjort stora investeringar i infrastrukturen som är
ett viktigt led i att öka rörligheten, pendlingen och kommunikationer. Även
om stora satsningar ska ske på järnvägsspår och kollektivtrafik fortsätter
infrastruktursatsningarna som planerat och i enlighet med fastställda planer
vilket inkluderar byggandet av vägar och motorvägar i Västra Götaland.
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3. Nya jobb i branscher som miljöteknik och hållbar energi
Gul - Arbetet i Regionutvecklingsnämnden har sedan länge i politisk enighet
stött projekt och arbetat med att bygga upp plattformar kring frågor som rör
hållbar utveckling.
I och med SAAB:s konkurs gjordes satsningar på forskning- och utveckling på
Innovatum med delvis nya medel för kommande år. Resurser för innevarande
år ska omfördelas inom ramen för Regionutvecklingsnämndens verksamhet.
Vallöftet bedöms som gult och är svårt att utvärdera och följa upp.
4. Att kultur för barn och ungdomar ska utvecklas i hela regionen
Gul – Kulturnämndens budget har förvisso fått en utvidgad ram och i
kulturnämndens har en utredning startats för att bilda underlag för
bedömning av framtida resursbehov för fri entré ungdomar/fri entré besök.
Detta kan dock inte ses som att vallöftet har infriats.
5. Världens bästa sjukvård – utan vinstintressen
Svart -Just nu genomförs en upphandling av länssjukvårdens verksamhet vid
lokalsjukhusen i Bäckefors, Strömstad och Lysekil. I Lysekil opererar också
det privata företaget OLSAB patienter för Västra Götalandsregionens räkning.
Lundby sjukhus drivs av Capio och arbetet med byggandet av Angereds
närsjukhus fortsätter som planerat och där finns det ett beslut om att
sjukhuset ska läggas ut på entreprenad när det står färdigt. För att ytterligare
öka tillgängligheten och erbjuda patienterna större möjligheter att välja den
vårdcentral han/hon vill, har nya vårdgivare godkänts av regionstyrelsen inom
ramen för VG Primärvård.
6. Stoppa nedskärningarna i vården
Röd – En sammanställning av statsbidragen visar att sedan 2006, då
Alliansregeringen tillträdde, har statsbidragen till Västra Götalandsregionen
ökat med 2127 miljoner kronor, d v s över 2,1 miljarder kronor. Därtill har de
specialdestinerade statsbidragen till regionen ökat med nära 800 miljoner
kronor. Utöver ökade statsbidrag har Alliansregeringens arbetslinje och
jobbskatteavdrag, bidragit till ökade skatteintäkter i regionen med ca 6
miljarder årligen om vi jämför 2006 med 2012.
Det kan konstateras att personalstyrkan i regionen ökat men produktiviteten
har minskat. Den rödgröna ledningens budget innehöll mindre pengar till
sjukvården än allianspartiernas. Flera sjukhus och sjukhusgrupper uppvisar
stora underskott. Arbetet med vårdöverenskommelserna mellan sjukhusen
och Hälso- och sjukvårdsnämnderna har visat på en stor obalans mellan
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vårdproduktion och ekonomisk ersättning vilket lett till åtstramningar och
nedskärningar inom vården.
7. De små sjukhusen skall utvecklas till samlande punkter för
specialistsjukvård som människor behöver ofta
Svart – I budgeten finns inga pengar avsatta för att utöka antalet vårdplatser
och inte heller till att utöka samarbetet med den kommunala omsorgen för att
skapa trygga vårdkedjor för de äldre.
Hälso- och Sjukvårdsutskottet beslutade i april 2010 i politisk enighet att ge
hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att inleda en utredning för att stärka
närsjukvården, belysa lokalsjukhusens roll och organisationsform i framtiden
samt säkra tillgången på vårdplatser i regionens hälso- och sjukvård. Inga
konkreta förslag kring närsjukvården har därefter presenterats.
Det kan konstateras att vänsterpartiet i och med vårdöverenskommelsen för
bl a Fyrbodal medverkat till att avlöva lokalsjukhusen och beslutat flytta vård
från Bäckefors, Lysekil och Strömstad.
8. Högre löner för de kvinnodominerade yrkena i vården
Röd – 50 mkr har avsatts för jämlika löner 2015-2016. Det är en minst sagt
sen satsning och orättvisa lönevillkor kvarstår fortfarande. Vi bedömer inte att
vänsterpartiet har angripit denna fråga med den kraft och det engagemang
frågan förtjänar.
9. Rätt till heltid
Gul – Sedan tidigare finns en bred politisk samsyn om att heltid bör vara
norm vid anställningar. Vi kan inte se att några särskilda initiativ har tagits
som i praktiken lett till att denna rättighet blivit mer relevant. 10. Fri
tandvård till 25 år
Grön – HSUs budget har förstärkts för att finansiera denna reform som riktar
sig till den del av befolkningen med bäst tandstatus. Så även om vallöftet
genomförs måste man verkligen fråga sig om detta är en korrekt prioritering
11. Gratis glasögon till alla barn
Röd Gul– Gränsen för glasögonbidraget för barn och ungdomar har under
perioden höjts från 7 år upp till 16 år. Det är steg på vägen men kan inte
likställas med gratis glasögon för alla barn.
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12. Besök hos sjuksköterska på vårdcentralen skall vara avgiftsfritt. På
sikt ska alla besök på vårdcentralen vara avgiftsfria.
Svart – Inga politiska initiativ har tagits för att ändra i Krav- och
Kvalitetsboken så att besök hos sjuksköterska på vårdcentralen skall vara
avgiftsfritt. Dock kan noteras att Vänsterpartiet medverkar till att höja
avgifterna inom slutenvården från 80 kronor till 100 kronor per dygn.
13. Betald fortbildning till specialistsjuksköterska och lön efteråt som
motsvarar kompetensen
Gul – Resurser har avsatts i budget för betald fortbildning, även om de inte
räcker för att täcka behovet. Inga initiativ har tagits för att garantera lönenivå
efter fortbildning som motsvarar kompetensen.
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