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Vår politik  
Vår politik utgår från att varje människa är unik och att alla 
människor har samma absoluta och okränkbara värde. Alla 
regionens verksamheter ska kännetecknas av värdighet, 
kvalitet, tillgänglighet och jämlikhet. Det ska vara en 
självklarhet att hänsyn alltid tas till människors olika 
förutsättningar. Hinder för delaktighet bland personer med 
funktionsnedsättningar måste rivas.  
 
Den solidariskt finansierade hälso- och sjukvården är 
välfärdens kärna och den som har störst behov ska ges 
företräde i vården. Vi driver en framtidsinriktad politik med 
målet att skapa en effektiv och köfri vård av högsta kvalitet. 
Den enskilde patienten ska alltid stå i fokus. Detta är också 
en grundsats i den omställning sjukvården genomgår, med 
en förstärkt primärvård som flyttar vården närmare 
patienten. Hälsofrämjande och förebyggande behandling 
ska prioriteras och vara en naturlig del i alla vårdmöten. 
 
Vården och omsorgen ska tillgodose människans fysiska, 
psykiska, sociala och andliga dimension. Det finns stora 
andliga och själsliga behov som inte alltid hinner mötas i 
den ordinarie sjukvårdsverksamheten. Här har 
sjukhuskyrkan en betydelsefull roll i att möta människor 
som genomgår sjukdom, ensamhet och kriser. 
 
Kristdemokraterna vill att staten tar ansvar för sjukvården 
så att en högkvalitativ, effektiv och jämlik vård kan ges på 
lika villkor till hela Sveriges befolkning. I avvaktan på en 
sådan reform arbetar vi för att regionen ska erbjuda bästa 
möjliga vård och omsorg.  
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Västra Götalandsregionen ska vara starkt rustat vid 
pandemi eller annan samhällskris. Snabba och effektiva 
insatser ska, vid sådana situationer, kunna sättas in för att 
minska de negativa konsekvenserna för individer och 
samhälle. 
 
I kristdemokratisk politik är förvaltarskapstanken central. 
Den innebär att vi ska förvalta, inte förbruka, miljö, ekonomi 
och andra tillgångar. I regionen ska varje år bära sina egna 
kostnader. Vi motsätter oss en ekonomisk  
politik som skjuter över kostnader, vilket skulle försämra 
vården kommande år.  
 
Skattesatsen ska bibehållas – det innebär en förutsägbarhet 
både för verksamheterna och medborgarna. 
 
Vi verkar för en trygg och välfungerande kollektivtrafik, 
goda kommunikationer, ett rikt kulturliv, framsteg på miljö- 
och klimatområdet och ett gynnsamt företagsklimat. Detta 
är viktiga frågor för att skapa ett mer attraktivt, 
konkurrenskraftigt och hållbart Västra Götaland.   
  
Vår politik värnar även om att skapa goda förutsättningar 
för lands- och kustbygden samt för att den ideella sektorn 
att utvecklas.   
 
Här presenteras våra främsta politiska förslag som vi vill 
genomföra om vi får väljarnas förtroende i valet 2022.  
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En köfri vård   
 

Inom flera områden råder brist på vårdplatser. Det leder till 
ökade överbeläggningar eller att patienter vårdas på fel 
avdelning med de medicinska risker detta innebär. 
Nuvarande struktur och arbetssätt behöver ses över. Det 
behövs ett väl fungerande samarbete inom vården och en 
utbyggnad av antalet vårdplatser vid flera avdelningar så att 
det finns tillräckligt med kapacitet i systemet för att klara 
belastningstoppar. 
 
Kristdemokraterna vill ytterligare förstärka arbetet med att 
korta köerna till vård och behandling på sjukhusen - med 
målet att skapa en köfri vård. Som ett led i detta arbete 
behöver vårdgarantierna skärpas markant. Varje patient har 
rätt till vård i rätt tid med rätt kompetens.  
 
Kristdemokraterna vill  

• skapa en köfri vård där varje patient har rätt till vård i rätt 
tid med rätt kompetens 

• att vårdgarantin skärps så att väntetiden till 
specialistbesök, operation eller behandling kortas till 
högst 30 dagar från medicinskt beslut.  
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Trygg vård nära dig   
 

Den vård som patienten behöver ofta ska vara säker, 
lättillgänglig och nära. För vårdbehövande och anhöriga 
innebär en välfungerande nära vård ökad trygghet, bättre 
hälsa, minskad stress och ökad värdighet. Av särskild vikt är 
att fler äldre ska kunna få möjlighet till vård i eller i 
närheten av hemmet.   
  
Mer flexibla öppettider med möjlighet till besök på kvällar, 
helger och tidiga morgnar skulle på ett avgörande sätt öka 
tillgängligheten inom primärvården och ska därför 
prioriteras.  
  
Vi vill också utveckla digitala lösningar för att göra det 
lättare att komma i kontakt med vården, oavsett om det 
handlar om att boka läkartid via nätet eller få rådgivning av 
en sjuksköterska inför operation. Samtidigt ska andra 
individanpassade lösningar finnas för dem som har 
svårigheter att nyttja digital teknik.   
 
Vi vill förstärka det hälsofrämjande arbetet liksom 
rehabiliteringen. Det handlar för primärvårdens del om att 
ge stöd till bättre egenvård, förebygga beroendeproblematik 
av skilda slag och stödja ett friskare liv. Det handlar också 
om att tidigt upptäcka besvär som kan leda till sjukdomar 
men som kan förbyggas genom tidig behandling. 
 
Frågor som rör öppettider och annan tillgänglighet till 
primärvården, såsom webbtjänster, behöver särskilt 
prioriteras i glesbygden.  
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Kristdemokraterna vill  

• arbeta för att fler vårdcentraler ska ha utökade öppettider 
vid kvällar, helger och tidiga morgnar 

• ge fler patienter möjlighet att vårdas i hemmet  

• utveckla digitala och personliga lösningar som underlättar 
för patienten att komma i kontakt med vården 

• skapa förutsättningar för förbättrat informationsutbyte 
mellan vården och patienten rörande vårdbesök, 
behandling och operation 

• arbeta för förebyggande hälsosamtal med återkommande 
regelbundenhet från 40 års ålder. 
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Mer makt och valfrihet  
till patienten   
 

Varje person känner sina egna behov bäst. Ökad valfrihet 
ger människor möjligheter att välja bort det som inte 
fungerar, stärker kvaliteten och skapar en mer värdig hälso- 
och sjukvård.   
 
Makten att välja och välja bort ska värnas – inte bara när vi 
är friska eller mitt i livet – utan kanske särskilt när vi blir 
äldre eller sjuka. Genom vårdval får patienter utökade 
möjligheter att välja mellan olika utförare, såsom offentliga, 
privata, kooperativa och ideella vårdgivare. Det medför att 
makt flyttas från politikerna till patienterna.  
 
I Västra Götalandsregionen finns det i dag vårdval inom 
primärvård och rehabilitering. Vi arbetar för att vårdvalen 
ska utökas och fortsätta utvecklas utifrån patienternas 
behov och önskemål.  
  
Kristdemokraterna vill 

• utöka vårdvalen så att de omfattar fler områden än 
primärvård och rehabilitering.  
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Det ska vara attraktivt att 
arbeta i vården   
 

Vi vill stärka satsningarna på att göra Västra 
Götalandsregionen till en bättre arbetsgivare. Vi måste se 
till att vårdpersonalen trivs på jobbet och har möjlighet att 
påverka sin arbetssituation. Det behöver också göras 
fortsatta satsningar på konkurrenskraftiga löner för olika 
yrkesgrupper inom vården samt på förbättrad arbetsmiljö.  
 

Kristdemokraterna vill  

• att vårdpersonalen i Västra Götalandsregionen ska ha 
konkurrenskraftiga löner 

• värna vårdpersonalens arbetsmiljö. 
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Krafttag mot psykisk ohälsa   
 

I dag ser vi hur allt fler lider av psykisk ohälsa, särskilt 
oroande är ökningen bland barn och unga. Köerna till såväl 
barn- och ungdomspsykiatrin som vuxenpsykiatrin är 
oacceptabelt långa. Arbetet med att öka tillgängligheten 
måste växlas upp ytterligare. Tidiga upptäckter och insatser 
är grundläggande. Samtidigt behöver övergången mellan 
barn- respektive vuxenpsykiatri förbättras.  
 
Kristdemokraterna vill  

• utveckla samarbetet mellan primärvården, psykiatrin, 
socialtjänsten och skolan 

• stärka kompetensen om psykisk ohälsa inom primärvården 
och ambulanssjukvården 

• fortsätta att öka satsningarna på att korta köerna inom 
barn- respektive vuxenpsykiatrin  

• stärka regionens arbete kring självskadebeteende, 
självmordsförsök och självmord 

• förbättra tillgängligheten till behandling av psykisk ohälsa 

• utveckla möjligheterna till digital behandling av psykisk 
ohälsa. 
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Barn ska uppleva största 
möjliga trygghet i vården   
 

Vi sätter barns och ungas uppväxtvillkor i fokus. Barn och 
föräldrar måste kunna lita på att rätt hjälp och vård finns 
när den behövs.  Familjeperspektivet behöver vara 
vägledande för politiker och andra beslutsfattare vid 
planering och genomförande av hälso- och sjukvården i 
Västra Götaland.  
 

Kristdemokraterna vill  

• säkerställa att antalet vårdplatser inom barn- och 
ungdomssjukvården möter behoven  

• erbjuda en personlig kontakt (vårdlots) till familjer som 
har barn med varaktig funktionsnedsättning 

• att ungdomsmottagningarna ska ha goda öppettider som 
är anpassade till ungdomars skolgång, arbete och 
fritidsvanor. 
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Värdig vård för äldre  

 

Att människor ska få åldras i trygghet och med värdighet är 
en stark drivkraft för oss. Människovärdet beror inte på 
ålder eller den äldres egen förmåga. Vården och omsorgen 
om äldre måste i större utsträckning utgå från att vi inte blir 
mer lika varandra för att vi blir äldre. Hänsyn till den 
enskildes behov är en förutsättning för hög kvalitet i 
omsorgen. God vård och självbestämmande över sin vardag 
är en självklarhet – hela livet.   
 
Kristdemokraterna vill  

• öka kompetensen om ålderssjukdomar på alla 
vårdcentraler samt bland sjukvårdspersonal  

• stärka vården och omvårdnaden av multisjuka och de mest 
sjuka äldre 

• öka satsningarna på vården av patienter i livets slutskede 
där patientens rätt till val av vårdform ska stärkas. 
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Uppgraderad kvinnosjukvård  
Det saknas kunskap kring många av de sjukdomar som 
endast drabbar kvinnor och sjukdomar där kvinnor är 
kraftigt överrepresenterade. Därför måste kunskapsläget 
höjas kring orsaker och olika aspekter av kvinnosjukdomar. 
Kristdemokraterna vill även utveckla en mer sammanhållen 
vårdkedja och behandlingsmetoderna inom 
kvinnosjukvården. Därutöver behövs insatser för ökad 
kunskap om egenvård. 
  

Kristdemokraterna vill  

• skapa en mer sammanhållen vårdkedja inom 
kvinnosjukvården  

• stärka hälso- och sjukvårdens kompetens om 
kvinnosjukdomar  

• rikta insatser för att primär- och skolhälsovård i större 
utsträckning ska upptäcka endometrios och lipödem i 
tidigt skede. 
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En trygg och säker 
förlossningsvård   
Alla ska kunna känna sig trygga med att det finns en 
barnmorska tillgänglig under hela förlossningen.  
Det behövs en större kapacitet för att möta behoven. Det 
handlar också inte minst om att få fler att arbeta inom 
förlossningsvården. Det behövs även ytterligare satsningar 
på kompetensutveckling för vårdpersonal om förebyggande 
av förlossningsskador. 
  

Kristdemokraterna vill  

• se till att antalet vårdplatser inom förlossningsvården 
motsvarar behovet 

• att föräldrar ska mötas av ett barnmorsketeam genom 
hela graviditeten, förlossningen och eftervården 

• intensifiera arbetet för att förhindra förlossningsskador 

• öka tillgången till digitala vårdbesök för gravida 

• erbjuda nyblivna föräldrar hembesök från vården inom tre 
dagar efter förlossningen.  
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Ambulansen ska komma i tid   
Vid akut skada eller sjukdom är ambulansen den första 
delen i vårdkedjan. Ambulanspersonalen ska ha goda 
förutsättningar att genomföra sitt uppdrag väl i hela Västra 
Götaland. Arbetet med att korta ambulanssjukvårdens 
utryckningstider måste fortsätta. Genom att stärka den 
medicinska kompetensen inom ambulanssjukvården skapas 
en tryggare akutsjukvård. 
 
Vi vill utöka antalet bedömningsbilar, bemannad av en 
ambulanssjuksköterska, som kan rycka ut vid mindre akuta 
larm. Därigenom kan ambulanssjukvården avlastas och ges 
större möjligheter att nå fram till patienter snabbare.  
 
Kristdemokraterna vill  

• stärka den medicinska kompetensen inom 
ambulanssjukvården och öka läkarmedverkan i 
ambulanser 

• minska utryckningstiderna för ambulansen genom att 
utöka antalet bedömningsbilar. 
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Bryta ofrivillig ensamhet 

Den ofrivilliga ensamheten är ett samhällsproblem som 
drabbar alla åldrar, alla samhällsklasser, stad som landsbygd. 
Forskning visar att de äldsta drabbas hårt vid ofrivillig 
ensamhet. Insatser för att motverka ofrivillig ensamhet är 
främst viktig för att förbättra den drabbades livssituation, 
men bidrar på sikt även till minskad belastning på 
sjukvården.    
 
Att bygga relationer, gemenskaper, medmänsklighet och i 
det motverka ensamheten är förstås inte en uppgift som 
faller på politiken främst, utan på oss var och en. Men 
politiken spelar samtidigt stor roll för förutsättningarna för 
gemenskap.  
 
Det är angeläget att civilsamhällets ges goda möjligheter att 
utvecklas. Civilsamhället fyller en oersättlig funktion i att 
mota ofrivillig ensamhet och skapa mellanmänskliga band.  
 

Kristdemokraterna vill 

• utöka civilsamhällets möjligheter att motverka ofrivillig 
ensamhet. 
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En starkare västsvensk 
infrastruktur  
En väl utvecklad infrastruktur är en viktig förutsättning för 
att vardagen ska fungera. Satsningar på effektiva 
transporter bidrar till att underlätta livspusslet och 
möjliggöra mer tid för familjen. Dessutom ges företag 
bättre förutsättningar att växa.   
 
Regionen måste agera påtryckande mot regeringen – och i 
god samverkan med kommunerna – för att Västra Götaland 
ska ta del av större statliga anslag till vägar och järnvägar.  
Driften och underhållet måste förbättras.  Vi vill stärka 
förutsättningarna för sjöfarten i Västra Götaland att 
utvecklas. Här är utvecklingen av Göteborgs hamn, 
Vänersjöfarten samt slussarna prioriterade frågor. 
  
Kristdemokraterna vill arbeta för att  

• bygga ut järnvägsförbindelser mellan Göteborg-Mölndal-
Landvetter-Borås -Jönköping. 

• skynda på byggnationen av en modern och effektiv 
järnvägsförbindelse mellan Oslo-Göteborg-Hamburg 

• bygga ut Bohusbanan med dubbelspår till Stenungssund 
och Uddevalla samt rusta upp norra Bohusbanan till 
Strömstad 

• behovet av en utveckling av Lysekils hamn och 
Lysekilsbanan snabbutreds utifrån vårt nya 
säkerhetspolitiska läge 
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• bygga fyrspår mellan Göteborg och Alingsås samt höja 
kapacitet och kvalitet på Västra stambanan via Skövde till 
Stockholm 

• stärka sjöfartens förutsättningar att utvecklas i Västra 
Götaland. 

 

Trygg och smidig kollektivtrafik   

En väl utbyggd kollektivtrafik skapar bättre förutsättningar 
för människor att bo, leva och utvecklas i hela Västra 
Götaland. Kristdemokraterna vill utveckla kollektivtrafiken 
utifrån resenärernas behov före, under och efter resan. I 
detta arbete ska invånares olika förutsättningar stå i 
centrum. Kollektivtrafiken ska alltid vara anpassad för 
människor med funktionsnedsättning samt för de som reser 
med barnvagn. Samtidigt behöver trygghetsinsatserna öka. 
Kollektivtrafiken måste uppfattas som ett säkert färdmedel 
under dygnets alla timmar. 
 
Kristdemokraterna vill   
• sätta in fler väktare, ordningsvakter och trygghetsvärdar i 
och kring kollektivtrafiken där behovet av ökade 
trygghetsinsatser finns 
• verka för en tillgänglig och långsiktigt förutsägbar 
kollektivtrafik både på landsbygden och i tätorter 
• arbeta för förbättrad dialog kring trafikplanering mellan 
Västtrafik, kommuner och invånare. 
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En levande lands- och kustbygd  

Landsbygdsutvecklingen i Västra Götaland rymmer både 
stora utmaningar och möjligheter. Kristdemokraterna driver 
en politik för ett väl fungerande samspel mellan stad och 
land. De gröna och blå näringarnas produktion, av bland 
annat livsmedel och energi, skapar förutsättningar för 
tillväxt i hela Sverige. Det behövs därför ett starkt fokus på 
att ta till vara potentialen för nya företag och 
arbetstillfällen.  
 

Kristdemokraterna vill   

• stärka västsvenska maritima och gröna näringars 
konkurrenskraft 

• påskynda fiberutbyggnaden utanför tätorterna. 
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Ett blomstrande  
västsvenskt näringsliv  
Ett konkurrenskraftigt och differentierat näringsliv är en 
förutsättning för en god välfärd. Därför behövs ett gott 
klimat för utveckling. För att åstadkomma detta krävs ett 
gott samarbete mellan många aktörer. Det är också 
angeläget att regionens infrastrukturarbete främjar 
utveckling av goda person- och godstransporter. De 
utbildningar som regionen driver, genom folkhögskolor och 
naturbruksgymnasier, är viktiga för att stärka 
kompetensutvecklingen. 
 
Kristdemokraterna vill 
• stärka samspelet mellan regionen, civilsamhället, 
akademin och näringslivet 

• öka regionens kompetensutvecklingsinsatser utifrån 
arbetsmarknadens behov. 
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Ett miljöarbete i framkant   
Kristdemokraternas politik strävar efter att lämna ett bättre 
och mer hållbart samhälle till kommande generationer. 
Västra Götalandsregionen ska ha en ledande roll i 
omställningen till ett klimatvänligt samhälle. Vi behöver 
minska mängden miljögifter och klimatpåverkande 
växthusgaser, samt satsa på energieffektivisering och 
förnybara energikällor. Andra frågor som är viktiga att 
prioritera är att bekämpa övergödning, läkemedelsrester 
och mikroplaster i hav, sjöar och vattendrag. 
 
Tillverkningsindustrin är central för finansieringen av 
välfärden i Sverige. Regionen behöver ta fler initiativ för att 
stödja denna sektor i omställningen från fossila bränslen till 
el. På så sätt främjas en stark västsvensk konkurrenskraft 
som skapar stora sysselsättningsmöjligheter. 
 

Kristdemokraterna vill  

• stärka insatserna för att förbättra vattenstatusen i Västra 
Götalands sjöar och vattendrag 

• att regionen ska främja mer ny klimatvänlig teknik 

• fortsatt verka för minskad förbrukning och ökat återbruk. 
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Levande kultur – hela livet   
Kultur kan liknas vid ett kitt som håller ihop vårt samhälle. 
Gemensamma värderingar bidrar till att stärka 
samhällsgemenskapen. Kultur, fritidsaktiviteter och 
friluftsliv bidrar till ett samhälle där det är gott att leva och 
kan vara en viktig faktor för god hälsa och välbefinnande.  
  
Kulturen ska finnas med som en naturlig del under hela 
livet. Alla - såväl barn, unga och äldre som personer med 
funktionsnedsättning - ska ha möjlighet att både ta del av 
och själva skapa kultur.   
  
Regionens kulturverksamheter har en viktig uppgift i att 
samarbeta med skolan för att förmedla kulturupplevelser 
till barn. Civilsamhället har stor betydelse för ett rikt och 
varierat kulturliv.  
 
Kristdemokraterna vill  

• utöka satsningarna på att främja barn och ungas läslust i 
föreningslivet och hemmet 

• göra länets natur- och kulturarv mer tillgängligt  
 

• stärka arbetet med att utveckla kultur- och 
vandringsleder i länet. 

 
 
 
 
 


