
   

VÄSTERBOTTEN 

 MED HJÄRTA FÖR 

SAMMANFATTNING 
LÄNSPROGRAM 2023-2026

 VÄSTERBOTTEN! 



 2 

 

För att kunna ge god vård behövs personal med kompetens och 
erfarenhet. Medarbetare ska ha lön efter ansvar och kompetens. 
Lång erfarenhet ska löna sig. Viktigt att vi tar tillvara på 
personalens kunskaper och erfarenheter, samt ger dem en 
möjlighet att utvecklas, allt för att på bästa sätt kunna utveckla 
vården och därmed öka tillgängligheten.  
 

¨ Växla över kostnader som idag läggs på hyrbemanning till att 
istället stärka villkoren för regionens egna personal. Personalen 
behöver få rimliga arbetsvillkor, så vi åter kan bemanna upp 
stängda vårdplatser.  

¨ Lön efter ansvar och kompetens, personalen ska i större 
utsträckning själv påverka sin arbetssituation.  

¨ Fler platser för betald specialistutbildning. Sjuksköterskor som 
vidareutbildar sig till specialistsjuksköterskor ska ha likvärdiga 
villkor som läkare under ST-utbildning, med bibehållen lön. 

¨ Barnmorskornas antal måste öka, villkor måste stärkas, de ska 
erhålla betald utbildning samt möjlighet att 
växla i arbetsuppgifter mellan förlösande och 
andra uppgifter.  

¨ Särskild satsning på svårrekryterade platser 
och kompetenser. Vi måste i större 
utsträckning göra ”tandemrekryteringar”. 

 
 

LÄS HELA PROGRAMMET HÄR!!

SKANNA KODEN MED DIN TELEFON
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Primärvården är grunden för hälso-och sjukvården, första linjens 
sjukvård nära patienten. Vi behöver öka tillgängligheten så 
patienter kan få tid samma dag och inte behöver åka till sjukhusets 
akutmottagning. Kristdemokraterna anser att om vi ska klara att 
leverera en nära vård är primärvården den viktigaste nyckeln till 
framgång. Vi anser att det bör omprioriteras resurser till förmån 
för primärvården då vården i primärvården är både mer 
kostnadseffektiv och frigör resurser till slutenvården. Genom en 
väl utvecklad primärvård kortas köerna och belastningen på 
slutenvården samt länets hälsocentraler kan ge en adekvat vård 
snabbt och effektivt.  
 

¨ Aktivt samverka med och ta tillvara på civilsamhället och andra 
krafter, som komplement till den offentliga hälso- och 
sjukvården. 

¨ Likvärdiga villkor ska gälla för regionsdrivna och privat drivna 
hälsocentraler. Det ska finnas minst en hälsocentral i varje 
kommun.  

¨ Utveckla e-hälsa så att patienten kan använda olika plattformar 
för att komma i kontakt med och kommunicera med vården. 
Digitala tjänster ska vara en del av vårdgarantin. 

¨ Utöka antal läkartimmar till kommunernas förfogande, till 
exempelvis särskilda boenden och liknande. 

PRIMÄRVÅRDEN - GRUNDEN FÖR 
GOD VÅRD
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¨ Vårdvalet ska vidareutvecklas, exempelvis ska den icke 
sjukhusbundna specialistvården kunna vara en del av vårdvalet 
och bli en integrerad del av närsjukvården. 

¨ Hälsocentraler med utökade öppettider och även kvällsöppet 
ska finnas för att avlasta akutmottagningarna samt för att 
patienterna ska få vård nära och av rätt kompetens. 

¨ Säkerställa att återkommande läkemedelsgenomgångar 
genomförs för äldre och multisjuka för att minska risken för 
felmedicinering. Äldressjukvård, riktad till multisjuka äldre ska 
erbjudas på samtliga hälsocentraler (GVC). 

¨ Förstärka primärvårdens första linje psykiatri, både för barn och 
äldre. 
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Idag är det stora skillnader i vården mellan olika delar av länet och 
riket. Det kan skilja flera år i överlevnad vid cancersjukdom, beroende 
på vilken region man bor i. Dessutom har väntetiderna till 
specialistläkare och behandling ökat under socialdemokratisk 
styrning. För att detta ska fungera vill vi återöppna de vårdplatser 
som behövs på sjukhusen för att klara en vård med god kvalitet, och 
ge rimliga arbetsförutsättningar för personalen.  
 

¨ Säkerställa att patienterna får jämlik vård i hela landet. Staten 
ska ta större ansvar för sjukvården. Kristdemokraterna vill införa 
en vårdplatsgaranti som ger varje patient rätt till en vårdplats på 
rätt klinik med rätt kompetens. Överbeläggningar är 
oacceptabla. 

¨ Slå vakt om att länets tre sjukhus ska ha tydliga uppdrag och 
bibehållen förlossningsvård och akutkompetens. Ambulansen 
ska vara tillgänglig i hela länet. Öka vårdplatserna på länets tre 
sjukhus genom tydliga och viktiga satsningar på personalen. 

¨ Utveckla vårdvalet att gälla fler områden, i första hand BUP men 
andra kliniker kan också bli aktuella. 

¨ Bygga ut den palliativa vården för att garantera alla en värdig 
vård i livets slutskede. Utred möjligheten för kommuner att 
anställa läkare inom hemsjukvården. 

STATLIG SJUKVÅRD MED 
VÅRDPLATSGARANTI
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¨ Införa patientansvarig läkare och fast läkarkontakt för patienter 
med kroniska sjukdomar. 

¨ Införa en specifik Västerbotten kömiljard för att uppmuntra och 
belöna kliniker och avdelningar som lyckas korta sina vårdköer. 

¨ I väntan på en nationell vårdförmedling, införa en regional 
vårdförmedling i samarbete med våra grannregioner. 

¨ Införa en tandvårdsbuss. Intensifiera arbetet med att besätta 
tandläkartjänsterna i hela länet.  Utveckla kontakterna med 
universitets tandläkarutbildning.  

¨ Satsa mer på utbildning och behandling gällande mäns våld mot 
kvinnor och sexuellt våld. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÄS HELA PROGRAMMET HÄR!!

SKANNA KODEN MED DIN TELEFON
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Barnen är vår framtid och vi måste värna om dem. Familjen är idag 
grunden för en trygg och stabil uppväxt. Dagens 
föräldrastödinsatser är inte tillräckliga och dessutom nästan helt 
inriktade på de mindre barnen och nyblivna föräldrar. Samtidigt 
ser vi hur allt fler lider av psykisk ohälsa. Särskilt oroande är 
ökningen bland barn och unga. För att minska lidande och ohälsa 
är det viktigt att människor får rätt typ av stöd i rätt tid. 
Elevhälsan behöver spela en tydligare roll i att tidigt fånga upp och 
ge rätt stöd, och vid behov slussa vidare till instans med större 
kompetens på områden.  
 

¨ Alla beslut ska barnsäkras, genom att införa obligatoriska 
barnkonsekvensanalyser i alla beslut och processer som rör 
barn, till exempel i samband med sjukvård, budgetfrågor och 
satsningar på kultur och friluftsliv. 

¨ Att det ska bli obligatoriskt att erbjuda två föräldrautbildningar 
under barnets uppväxt, både till föräldrar till mindre barn och 
tonårsföräldrar. 

¨ Utveckla samarbetet mellan kommunerna och deras arbete med 
familjer. Familjecentraler ska finnas i varje kommun. 

BARNEN - VÅR FRAMTID
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¨ Öka samverkan mellan hälso- och sjukvården, 
skolhuvudmännen, socialtjänsten och tandvården. Vi ska 
utveckla HLT – arbetet i alla länets kommuner.  

¨ Införa föräldrastödsprogram samt depressionsförebyggande 
program för ungdomar. 

¨ Hela elevhälsan ska ha en huvudman för att minimera onödigt 
slussande mellan olika instanser. Det ska öka tillgängligheten 
och möjligheten att finnas där för de som verkligen behöver det. 

¨ Införa en ”Elevhälsogaranti” vilket innebär att barn och unga 
som mår psykiskt dåligt får träffa rätt kompetens inom 24 
timmar. 

¨ Ungdomsmottagningarna ska vara tillgängliga för spontana 
besök och erbjuda goda öppettider anpassade till ungdomars 
skolgång, arbete och 
fritidsvanor. 

¨ Förbättra samverkan mellan 
elevhälsan, 
ungdomsmottagningarna, 
barn- och ungdomshälsan och 
barn- och ungdomspsykiatrin. 

¨ Förstärka barn och 
ungdomspsykiatrin för att 
korta de oacceptabla 
väntetiderna och kunna möta 
de behov som finns. Inget barn 
ska vänta mer än 30 dagar på 
fördjupad utredning och 
behandling. 

¨ Utveckla dagens 
glasögonbidrag för barn till att 
täcka hela kostnaden fram till 8 
års ålder. 
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Regionen har fått ett allt större åtagande, vilket innebär att 
arbetsgivaransvaret omfattar fler anställda och fler 
yrkeskompetenser. Det ställer större krav på styrning och uppföljning 
av sambandet mellan resurser, prestationer, resultat och effekter i 
verksamheterna. Det ställer också krav på ständiga prioriteringar, 
effektivisering och förnyelse av verksamheterna. Utifrån 
förvaltarskapstanken arbetar vi Kristdemokrater idogt för en 
ekonomi i balans och för att även kommande generationer ska kunna 
lita på hälso- och sjukvården och den regionala utvecklingen i 
Västerbotten. 

¨ Underlätta för andra aktörer inom vårdvalet att etablera sig i 
Västerbotten. 

¨ Vara ett stöd för föreningars och enskildas ansvar eller 
uppgifter, men inte överta dem. 

¨ Driva regionen med hög effektivitet och ett gott förvaltarskap 
där kärnverksamheterna prioriteras. 

¨ Leverera välfärdstjänster av en mångfald av utförare, bland 
annat genom att använda Lagen om valfrihetssystem, LOV, 
utmaningsrätt, Lagen om offentlig upphandling, LOU och 
vårdval Västerbotten. 

¨ Ha tydliga sociala, miljömässiga och etiska krav vid upphandling. 
¨ Förbättra budgetdisciplin på alla nivåer, för att komma till en 

ekonomi i balans. Få återrapport och handlingsplan från 
verksamheter som överskrider budget. 

EN FÖRBÄTTRAD BUDGETDISCIPLINEN FÖRBÄTTRAD BUDGETDISCIPLIN
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Västerbottens län präglas av omväxlande natur med stora värden, 
både för företagande och rekreation. Näringslivet domineras av gröna 
näringar, med många kor och mycket skog, men även övriga företag o 
industri. Vi som region ska premiera och uppmuntra nya företagare 
och nya innovationer. 
Civilsamhället är en av samhällets viktiga byggstenar och en viktig 
resurs i det gemensamma samhällsbygget. Det allmänna skulle inte 
klara välfärdsuppdraget om vi inte hade det rika civilsamhället som 
många gånger utgör kittet inom många samhällsområden. Då arbetet 
ofta sker helt ideellt och med människor som brinner för sitt 
samhällsengagemang och ofta är engagerade i flera föreningar 
samtidigt, behövs det allmännas stöd. 
Det finns en växande klyfta mellan stad och land. En ändrad politisk 
riktning behövs så att även landsbygdens perspektiv får genomslag i 
alla beslut. Det ”Svenska hjärtlandet” ska fungera.  
 

¨ Stärka civilsamhällets roll för utvecklingen på mindre orter. Vi 
vill inrätta en civilsamhällesstrateg för att upprätthålla och 
utveckla kontakterna mellan Regionen och civilsamhället. 

¨ Stärka rättigheterna för den småskaliga vattenkraften samt 
utreda hur de kommuner där energin produceras ska kunna få 
behålla väsentligt större del av vinster från naturresurser. 

REGIONAL UTVECKLINGREGIONAL UTVECKLING
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¨ Förenkla bygglovshanteringen för bebyggelse i 
landsbygdskommuner och införa statliga topplån för att 
underlätta nyproduktion av bostäder på landsbygden.  

¨ Öka polisnärvaron i hela länet. 
¨ Stå upp för en utveckling av Sveriges skogsbruk med respekt för 

det lokala ägandet och brukandet. Frivillighet ska vara regel när 
samhället på olika sätt avser att lägga restriktioner på enskilda 
markägares skog 

¨ Värna det kommunala vetot vid ansökan om etablerandet av 
vindkraftsparker. Utreda hur en modell för ersättning till 
fastighetsägare och boende som påverkas av vindkraft kan 
utformas på bästa sätt. 

¨ Att upphandling av närodlade livsmedel ska främjas genom 
mindre omfattande upphandlingar för att fler och mindre 
leverantörer ska kunna medverka.  

¨ Öka resurserna till underhåll och investeringar av statliga och 
kommunala vägar för att undvika hastighetssänkningar. 

¨ Upprusta inlandsbanan. Det finns en stor potential att öka 
godsflöden och resande om bara banan kan hållas i ett bra skick. 

¨ Kristdemokraterna föreslår tillfälligt slopad energiskatt för 
drivmedel i tre månader, varaktigt sänkt reduktionsplikt och 
dieselskattebefrielse för jord-och skogsbruk. Sammanlagt 
innebär det ett sänkt dieselpris med över 9 kr och sänkt 
bensinpris med 5 kr (Räknat på bränslepriset februari -22) 

¨ Likvärdiga villkor ska gälla för rörelsedrivna och offentligt drivna 
folkhögskolor. Kvalitet väger alltid tyngre än driftsform. Stöd till 
samlingslokaler och folkbildningens utveckling på landsbygden 
ska säkerställas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÄS HELA PROGRAMMET HÄR!!

SKANNA KODEN MED DIN TELEFON
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VÅRA TOPPKANDIDATER
Veronica Kerr, 52, Holmsund
Riksdagskandidat Västerbotten
Sambo, två utflugna barn och tre bonusbarn med familjer. 
Älskar hösten, havet och min familj.

Mejl: veronica.kerr@kristdemokraterna.se
Telefonnr: 070-259 55 95

Hans-Inge Smetana, 59, Vännäs
Toppkandidat Södra regionlistan
Gift, fem barn, tio barnbarn. Uppdrag i samhällets tjänst i 
över 25 år, passionerad veteranfordonsfantast.

Mejl: hansinge.smetana@regionvasterbotten.se
Telefonnr: 070-628 01 02

Anders Hettinger, 66, Skellefteå
Toppkandidat Norra regionlistan
Affärsrådgivare och f.d. revisor. Engagerad i 
Styrelseakademien, jazz och båtklubbar.

Telefonnr: 070-674 06 90

Betty-Ann Nilsson, 58, Lycksele
Toppkandidat Västra regionlistan
Ortoptist. Gift, tre barn. Gillar friluftsaktiviteter, katter och 
att odla.

Mejl: bettyann.nilsson@regionvasterbotten.se
Telefonnr: 070-314 61 22


