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Moderaterna har styrt Västra Götalandsregionen i åtta år. Det har 
varit en tid av utveckling och framsteg men har också inneburit 
utmaningar. Flera av de problem som finns i Sverige finns ju också i 
Västsverige.

Vi vill göra mer för att minska väntetiden på vård
i vår region. Köerna ska bort! Vi vill att 
Västsverige fortsatt ska vara ett område med  
framgångsrika företag som skapar nya jobb.

Vi tänker fortsätta att använda skattebetalarnas 
pengar klokt. Regionen behöver ordning 
och reda i ekonomin för att stå stark även 
i svårare tider.

Moderaterna har politiken som 
Västra Götaland behöver. Vi har 
kraften att leda den. Vi ber om 
ditt förtroende att få göra det.
 

Kraft att leda
Västra Götalandsregionen 

Lars Holmin 
Gruppledare



Tillgänglig och trygg hälso- och sjukvård
Mindre väntan på vård
Köerna till vården måste bli kortare. Västra Götalandsregionen har, under 
Moderaternas ledning, satsat stora resurser för att öka antalet 
behandlingar och minska köerna. Vi har uppmuntrat utveckling av nya 
arbetssätt för att sjukvården ska fungera bättre. Det kommer vi att 
fortsätta med. Du inte ska behöva vänta på den vård du har rätt till och 
behöver. 

Slå vakt om valfriheten
Vården ska utgå från dina unika behov.  Moderaterna vill att du ska 
kunna välja den vårdcentral eller mottagning som passar dig bäst. 
Oavsett om det är regionen eller någon annan som driver 
vårdverksamheten.

Trygghet när man behöver vården ofta
Du som behöver vård ofta ska veta vem som är din läkare. Sjukvården 
ska i högre grad kunna utföras i hemmet genom besök av läkare och 
sjuksköterskor.

Tillgänglig hälso- och sjukvård
Vårdcentralerna utgör basen i den nära vården. På din vårdcentral ska du 
kunna få det mesta av den vård som du behöver. Vårdcentralerna 
behöver anpassa öppettiderna så att de passar invånarna. Fler besök 
hos läkaren ska kunna genomföras digitalt med en telefon eller platta. 

I forskningens frontlinje
Vi vill att mer pengar ska läggas på forskning och utveckling inom länet. 
Målet är att locka till sig de allra bästa forskarna som kan utveckla nya 
metoder för behandling av sjukdomar och skador.
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En tryggare förlossningsvård
Att bli förälder är en av de största händelserna i livet. Förlossningsvården 
ska göras tryggare. Samma vårdteam ska följa den gravida kvinnan genom 
hela graviditeten och förlossningen. Förlossningsskadorna måste minska. 
Kvinnor med förlossningsskador ska få bättre möjligheter till rätt 
behandling och rehabilitering.

Korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin
Barn och unga med psykisk ohälsa behöver tidigt mötas med bra och rätta 
insatser. Det kan vara skillnaden mellan ett gott liv eller ett liv i elände. 
Väntetiderna till bedömning och behandling behöver kortas. Samspelet 
mellan skolhälsovården, barnavårdscentraler, vårdcentraler och 
specialistvården ska förbättras.

Modernisera cancervården
Sverige behöver en ny, nationell cancerstrategi som utgår från modern 
forskning. Patienter ska försäkras rätt vård i tid. Eftervården och 
uppföljningen efter cancerbehandlingar behöver utvecklas för att 
möjliggöra återgång till en normal tillvaro efter sjukdom. 

Alltför många barn drabbas varje år av allvarliga sjukdomar och cancer. För 
att erbjuda bästa tänkbara vård vill vi ytterligare utveckla vården av dessa 
barn. De ska så snabbt det är möjligt få de utredningar och behandlingar 
som de behöver för att tillfriskna och kunna leva fullvärdiga liv utan skador.

Medarbetarna är vårdens viktigaste resurs
Regionen behöver arbetstider som fungerar för människor i olika faser i 
livet. För unga medarbetare som kämpar med att få familjepusslet att gå 
ihop och för äldre medarbetare som kanske inte riktigt orkar med tempot 
men som ändå vill bidra med sina kunskaper. 

Med goda arbetsvillkor och en god löneutveckling under arbetslivet ska 
det vara lockande att arbeta i hälso- och sjukvården i Västra 
Götalandsregionen. Moderaterna har bidragit till  att satsa mycket pengar 
på lönerna till medarbetarna i vården. Vi kommer fortsätta att jobba för 
lockande och bra villkor.

Vi moderater vill ta tillvara på den kunskap och erfarenhet som äldre 
medarbetare bär på. De kan bidra till trygghet för nya, oerfarna 
medarbetare. De skulle också kunna hjälpa till och arbeta under semestrar 
och arbetstoppar efter sin pensionering. Vi moderater vill därför belöna de 
medarbetare som väljer att arbeta efter pensioneringen.  
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Jobb och tillväxt i Västsverige
För att Västsverige ska fortsätta utvecklas behöver vi satsningar på vägar 
och järnvägar. Att S-regeringen väljer att satsa på höghastighetståg gör 
dessvärre att pengarna inte räcker till annat. Vi behöver en ny järnväg 
mellan Göteborg och Borås. På Västra stambanan behöver man fler spår 
så att fler tåg kan köra där. E20 och riksväg 40 behöver byggas ut så att 
man kan köra fortare på dem. Järnväg med dubbla spår behöver byggas 
mellan Köpenhamn, Göteborg och Oslo. Vi kommer att jobba för att 
regeringen fattar nödvändiga beslut om detta under de kommande fyra 
åren. 

Långtidsarbetslösheten i Sverige är idag en av de största i hela EU. Fler 
människor behöver komma i arbete. Moderaterna vill att det ska vara mer
lönsamt att arbeta än att inte göra det.

Fler elever ska lyckas i skolan
Alla människor ska ha möjlighet att förverkliga sina livsdrömmar. För detta 
är en lyckad skolgång avgörande. Vi moderater vill minska avhoppen från 
skolan. Vi vill att fler barn och ungdomar slutar grundskolan med godkända 
betyg. 

Tillväxt på landsbygden
För Moderaterna är landsbygden viktig. Vi vill att det ska vara möjligt att bo 
och arbeta i hela regionen. Därför vill vi fortsätta arbetet med att binda 
samman regionen med bättre vägar och järnvägar samt stabilt bredband. 

Bilen är inte bara viktig, utan nödvändig för många som bor i Västra 
Götaland. Den behövs av privatpersoner för att kunna ta sig till jobbet samt 
lämna och hämta barn på förskola och fritidshem. Den behövs för att få 
företag och samhälle att fungera. Att skatten på bensin och diesel sänks är 
en nödvändighet för att upprätthålla livet på landsbygden.



Kollektivtrafik för arbetslinjen
Kollektivtrafikens viktigaste uppgift är göra det möjligt för människor att ta 
sig från bostaden till jobbet eller skolan. Väntan mellan olika bussturer eller 
byte mellan tåg och buss ska vara så liten som möjligt. Vi vill fortsätta
bygga fler pendelparkeringar och resecentrum i regionen för att knyta ihop 
resor med bil, cykel, buss och tåg.

Kollektivtrafiken ska upplevas som trygg. Vi vill bland annat utöka 
kameraövervakningen i fordon och på perronger och hållplatser. För oss är 
det självklart att resan sker i ett rent och trivsamt fordon utan klotter.

Moderaterna vill också minska fuskåkandet handlar för oss moderater om 
rättvisa, men också om att säkra ekonomin för kollektivtrafiken.
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Ren miljö och energi
Moderaterna tar ett helhetsgrepp om miljö-, klimat- och energipolitiken. Vi 
vill genomföra åtgärder som gör skillnad på riktigt. Vi avfärdar 
verkningslösa saker som bland annat skatt på plastpåsar. Vi är övertygade 
om att utveckling, bättre teknik, mer förnybara drivmedel och 
smartare lösningar, är en förutsättning för ett mer hållbart samhälle. 

Tillgång till säker elkraft behövs för att fabriker ska kunna byggas i vår 
region. De behövs för att vi ska få nya jobb och klara omställningen till ett 
fossilfritt samhälle. Vi vill göra det möjligt att anlägga nya, moderna 
kärnreaktorer för att säkerställa tillgången till fossilfri energi. 

Att allt fler bilar och bussar drivs med el bidrar till ett bättre klimat. Det 
leder också till fler jobb i Västra Götaland, eftersom många av fordons- 
fabrikerna ligger här. Kollektivtrafiken i regionen ska gå före genom att köra 
fler bussar och färjor på el.
 
Vi vill att regionen ska fortsätta att satsa på forskning och bidra med 
kunskap om miljö och klimat samt vara ett föredöme i klimatsmart 
utveckling.

Globala miljöproblem blir regionala
Utsläpp av farliga ämnen samt nedskräpningen av havet sker oftast någon 
annanstans i världen, men blir lokala miljöproblem för oss här i 
Västsverige. Vi är oroade över utsläpp av skadliga ämnen, den ökande 
mängden mikroplaster i sjöar och hav och över utsläpp av 
läkemedelsrester i vår natur. Vi moderater vill att Västra Götalandsregionen 
aktivt arbetar för att minska utsläppen så att vi kan behålla våra rena 
skogar, sjöar och hav.



Scanna QR-koden
med din mobilkamera

moderaterna.se/vastragotaland/
var-politik-vastra-gotalandsregionen

Vill du läsa hela vårt
regionala handlingsprogram?

eller besök oss på:



Detta har vi gjort

Detta vill vi göra

Vi håller vad vi lovar

Ökat resurserna till hälso- och sjukvården

Satsat på förlossningsvården

Börjat bygga ut den nära vården

Höjt löner och ersättningar till medarbetarna i vården

Tagit ansvar för god hushållning med skattepengarna

Minska väntetiderna i vården

Slå vakt om patienternas valfrihet

Modernisera cancervården

Öka tryggheten i kollektivtrafiken

Tillgodose Västsveriges energibehov med ny kärnkraft


