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Moderaterna är samlingspartiet i Västra Götaland. I åtta år har vi lett 
det lag om fem partier som har styrt regionen. Det har varit en tid av 
utveckling och framgång men har också inneburit utmaningar. Flera 
av Sveriges problem är ju också Västsveriges.

Vi är inte färdiga. Vi vill göra mer för att öka 
tillgängligheten till vården i hela vår region. 
Köerna ska bort! Vi vill fortsätta att utveckla 
Västsverige som innovativ tillväxtregion, 
där jobb växer fram i framgångsrika företag. 
Vi tänker fortsätta att hushålla med skatte-
betalarnas medel. Regionen behöver ordning 
och reda i ekonomin för att stå stark även 
vid nedgång i konjunkturen.

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. Det är vår främsta prioritering. 
Under de två pandemiåren fick mycket vård stå tillbaka för den akuta pandemivården. 
Västra Götalandsregionen har därefter, under Moderaternas ledning, satsat stora resurser 
för att öka vårdproduktionen och minska köerna. Vi har tagit hjälp av olika, fristående
sjukvårdsaktörer och har uppmuntrat utveckling av nya arbetssätt för att sjukvården ska bli
mer effektiv. Det kommer vi att fortsätta med. Du inte ska behöva vänta på den vård du har
rätt till och behöver. Vårdgarantin ska uppfyllas.

Slå vakt om valfriheten
Vården finansierar vi gemensamt via skatten men den ska utgå från den enskilde patientens
unika behov. Moderaterna värnar valfriheten. Du ska kunna välja den vårdcentral eller 
specialistverksamhet som passar dig bäst, oavsett om det är regionen eller fristående
utövare som driver vårdverksamheten.

Trygghet när man behöver vården ofta
Kommunen, vårdcentralen och sjukhuset ska tillsammans stärka den nära vården för dig
som behöver vård ofta. Som patient ska du inte själv behöva navigera mellan olika
vårdnivåer eller bli skickad fram och tillbaka mellan olika instanser. Du ska känna den 
trygghet som en fast läkarkontakt innebär. Vården ska i högre grad kunna utföras i hemmet 
genom besök av mobila sjukvårdsteam.

Tillgänglig hälso- och sjukvård
Primärvården med vårdcentralerna utgör basen i den nära vården. På din vårdcentral ska
du få de allra flesta vårdbehoven tillgodosedda. Tillgängligheten behöver förbättras. Såväl
vård- som jourcentraler måste bättre anpassa öppet- och kontakttiderna till invånarnas
behov. Fler vårdkontakter och -besök ska kunna genomföras digitalt. Koncentration av den 
högspecialiserade vården, som vi som invånare sällan är i behov av, behöver fortsätta att 
koncentreras. Det är nödvändigt för att upprätthålla den unika kompetensen som krävs för 
att tillhandahålla avancerade behandlingar. Om du är i behov av högspecialiserad vård ska 
du få högsta möjliga kvalitet på din behandling. 

I forskningens frontlinje
Dagens forskning är morgondagens rutiningrepp. Vi vill att Västra Götalandsregionen ska
arbeta aktivt för att fler och större resurser ska läggas på forskning och utveckling inom 
länet. Målet är att skapa en forskningsmiljö som lockar till sig de allra bästa forskarna och 
gör vårt län till en internationell frontregion inom forskning.
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En tryggare förlossningsvård
Att bli förälder är en av de största händelserna i livet. Förlossningsvården ska göras tryggare 
genom en sammanhållen vårdkedja. Samma vårdteam ska följa den gravida kvinnan genom 
hela graviditeten och förlossningen. Det kräver ett ökat samspel mellan den öppna 
mödravården och dygnet-runt-vården på sjukhusens förlossningsavdelningar. 
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 och i behov av specialiserad psykiatrisk vård behöver 
tidigt mötas med kompetenta insatser. Det kan vara skillnaden mellan ett gott liv eller ett liv 
i misär. Väntetiderna till bedömning och behandling behöver kortas samtidigt som resurserna 
för tidiga insatser behöver öka. Samspelet mellan skolhälsovården, BVC, vårdcentraler och 
specialistvården inom barn- och ungdomspsykiatrin ska därför utvecklas och förbättras.

Modernisera cancervården
Sverige behöver en ny, samlad nationell cancerstrategi som utgår från modern forskning och 
att patienter ska försäkras rätt vård i tid. Digitala beslutsstöd behöver utvecklas i 
primärvården för att systematiskt arbeta med riskprofilering av patienter som löper ökad risk 
att drabbas av cancer. Eftervården och uppföljningen efter cancerbehandlingar behöver 
utvecklas för att möjliggöra återgång till en normal tillvaro efter sjukdom. Rehabiliteringen är 
idag ojämn i vår region. Vi tänker arbeta för att den framledes sker på ett bra och jämlikt sätt i 
hela Västra Götaland.

Trots att det inte borde få hända drabbas alltför många barn varje år av allvarliga
sjukdomar och cancer. För att erbjuda bästa tänkbara vård vill vi ytterligare utveckla
vårdkedjorna för dessa barn. De ska så långt det är möjligt få en ”röd matta” till och genom
sjukvården för att snabbt få de utredningar och behandlingar som de behöver för att
tillfriskna och kunna leva fullvärdiga liv utan men.

Medarbetarna är vårdens viktigaste resurs
Regionen behöver anställningsformer 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. Karriärmöjligheter och tjänsteutbud behöver utvecklas så att medarbetare kan 
växa och utvecklas i sina yrken.

Med goda arbetsvillkor och en god löneutveckling under arbetslivet ska det vara attraktivt att 
arbeta i hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen. Moderaterna har bidragit till  
omfattande lönesatsningar och höjningar av ersättningar riktade till medarbetarna i vården 
och kommer fortsätta att verka för attraktiva och konkurrenskraftiga villkor.

Vi moderater vill ta tillvara på den kunskap och erfarenhet som äldre, seniora medarbetare 
bär på. Äldre medarbetare bidrar till trygghet för nya oerfarna medarbetare och skulle också 
efter pensionering kunna fungera som beredskapspersonal under semestrar och 
arbetstoppar. Vi moderater vill därför premiera de medarbetare som väljer att arbeta efter 
pensionering genom att höja deras ersättning motsvarande den besparing som den lägre 
arbetsgivaravgiften medför för regionen.
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Jobb och tillväxt i Västsverige
För att Västsverige ska fortsätta utvecklas med fler jobb behöver vi angelägna satsningar 
på infrastruktur. S-regeringens låsning vid höghastighetståg gör dessvärre att pengarna inte
räcker till. Vid sidan av en ny tågförbindelse mellan Göteborg och Borås behöver kapaciteten
på Västra stambanan ökas, E20 och riksväg 40 byggas ut till 110-väg längs hela sträckningen
samt dubbelspår anläggas mellan Köpenhamn, Göteborg och Oslo. Vi kommer verka för att
regeringen, förhoppningsvis en moderatledd sådan, fattar nödvändiga beslut under den
kommande mandatperioden. Långtidsarbetslösheten i Sverige är idag en av de mest
omfattande i hela EU. Om det ska finnas pengar till en bättre hälso- och sjukvård, till vägar
och järnvägar, till en stärkt trygghet och säkerhet, behöver fler gå från bidrag till arbete. 

Moderaterna vill återupprätta arbetslinjen. 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 samt att bidra till vårt
gemensamma välstånd. För detta är en lyckad skolgång avgörande. Vi moderater vill
kraftsamla för att minska avhoppen från skolan och öka antalet barn och ungdomar som
slutför grundskolan med godkända betyg. Att omkring 15 procent av eleverna går ur
grundskolan utan att ha en gymnasiebehörighet är inte värdigt ett land som Sverige och
riskerar att spä på segregationen och öka otryggheten.

Tillväxt på landsbygden
S-regeringen gör det svårare för människor på landsbygden att få livspusslet att gå ihop.
Dåliga vägar, chockhöjda drivmedels- och energikostnader urgröper människors ekonomi
och gör det alltmer olönsamt för bönder att fortsätta producera den mat som vi behöver, inte
minst under tider av kris och krig.

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 en bättre
infrastruktur, goda kommunikationer och tillförlitligt bredband. Det mindre vägnätet håller en
oacceptabel standard med tjälskadade och översvämningsdrabbade vägar med potthål och
djupa hjulspår. Denna kapitalförstöring måste upphöra. Moderaterna vill förstärka underhållet
av det mindre vägnätet. 

Bilen är inte bara viktig, utan nödvändig för många regioninvånare. Det påverkar enskildas
vardag, men även samhällsekonomin i stort när människor inte kommer i tid till jobb eller
hämtning på förskolan, eller när företag inte kan leverera varor inom avtalad tid. 
Att drivmedelsskatterna sänks är en nödvändighet för att upprätthålla livet på landsbygden.



Kollektivtrafik för arbetslinjen
Kollektivtrafikens huvudsyfte är att bidra till jobbtillväxten. Arbets- och studiependlare ska
inom rimliga tider kunna ta sig från hemmet till arbetsplatsen eller skolan. För att korta
restiderna och öka punktligheten vill vi arbeta med att optimera stoppen och anpassa
tidtabellerna så att olika transportslag synkas. Vi vill också fortsätta bygga fler
pendelparkeringar och resecentrum i regionen för att knyta ihop resor med bil, cykel, buss
och tåg.

En självklar utgångspunkt för Moderaterna är att kollektivtrafiken ska upplevas som trygg. Vi
vill stärka de trygghetsskapande insatserna och bland annat utöka kameraövervakningen i
fordon, vid knutpunkter, perronger och hållplatser. Vi vill också att det arbete som
kontrollanterna idag utför vidgas till att också handla om att vara trivsel- och trygghetsvärdar.
Moderaterna vill också införa civila biljettkontrollanter. Att minska fuskåkandet handlar för oss
moderater om rättvisa, men också om att säkra ekonomin för kollektivtrafiken. För oss är det
självklart att resan sker i ett rent och trivsamt fordon utan klotter.
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Ren miljö och energi
Moderaterna tar ett helhetsgrepp om miljö-, klimat- och energipolitiken. Vi prioriterar
verkningsfulla och hållbara åtgärder och avfärdar ineffektiv plakatpolitik som bland annat
skatt på plastpåsar. Vi är övertygade om att tillväxt, med satsningar på forskning och
innovationer, effektivare teknik, mer förnybara drivmedel och smartare lösningar, är en
förutsättning för ett mer hållbart samhälle. Vi vill göra miljö- och klimatinsatser som gör
skillnad på riktigt.

Tillgång till robust och planerbar elkraft är en förutsättning för etablering av industrier, jobb
och tillväxt i vår region och för att klara omställningen. De svenska hushållen och företagen 
har fått betala dyrt för S-regeringens misstag att avveckla den fungerande kärnkrafts-
produktionen. Vi vill göra det möjligt för ny, modern och fossilfri energiproduktion att 
utvecklas i Västsverige genom den fjärde generationens reaktorer.

Elektrifieringen av fordonsflottan bidrar både till ett bättre klimat och fler jobb i
Västra Götaland, som är navet i den svenska fordonsindustrin. Kollektivtrafiken i regionen är
en stor aktör som ska gå före genom att elektrifiera bussar och färjor.
Västra Götalandsregionen har under Moderaternas ledning satsat på miljön såväl i regionens
interna verksamhet som tillsammans med företag, organisationer och kommuner. Vi vill att
Västra Götalandsregionen ska fortsätta att satsa på forskning, innovationer, bidra med
kunskap om miljö och klimat samt vara en föregångsregion i klimatsmart utveckling.

Globala miljöproblem blir regionala

Många miljöproblem är inte bundna till nationsgränser. Utsläpp av bland annat
läkemedelsrester och kemikalier vid läkemedelsframställning på andra platser i världen och
nedskräpningen av våra kuster är lokala problem med globalt ursprung. Vi är oroade över
utsläppen av skadliga ämnen, en ökande mängd 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.
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