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FÖR DEMOKRATINS BÄSTA
Det finaste som finns är att verka i en demokrati. Där varje människa  
ges kraft att vara sig själv. Där man får leva sitt liv fullt ut, med just sina 
drömmar och ambitioner. Alla människors lika rätt och värde är grunden  
i Centerpartiets politik, och vi kommer alltid att stå upp för det öppna och 
fria samhället. De världshändelser vi upplevt den senaste tiden, visar att 
 demokratin är sårbar och inte kan tas för given. Centerpartiet kommer  
 fortsätta framåt för demokrati, yttrandefrihet och medmänsklighet. 

Västsveriges styrka genom tiderna 
bygger på en generös och välkomnan
de öppenhet mot omvärlden. Det är 
invånarna som är regionens största 
tillgång. Det är något vi vill bygga vi
da re på. Samtidigt gör säkerhetsläget 
i Europa att beredskapen i Västra 
Göta land behöver stärkas. Region, 
kommuner, myndigheter, näringsliv 
och civilsamhälle behöver samverka 
och stå stadigt tillsammans. Sveriges 
jordbruk spelar en avgörande roll för 
svensk livsmedelsproduktion och för 
att vi ska utveckla närproducerad 
energi. Civilsamhället med folkrörelser 
och förenings och kulturliv har stor 
betydelse för samhällsutvecklingen; 
för bättre hälsa, för gemenskap, för 
förståelse för varandra och för att vi 
ska kunna leva friska och aktiva liv. 
För att våra barn och unga ska få en 
mer meningsfull vardag och finna 
framtidstro. Vi vill knyta samman hela 
Västra Götaland. Öka närheten mellan 

stad och landsbygd, så att  invånarna 
kan bo, leva och verka i hela regionen. 
 Såväl städernas som landsbygdens 
fulla potential ska användas.

Regionen ansvarar för hälso och sjuk  
vård, kultur, kollektivtrafik och regio
nal utveckling. Centerpartiet har ett 
gediget valprogram med politik för  
att möta kommande utmaningar,  
men också de fantastiska möjligheter 
som finns. 

Centerpartiet verkar för en politisk 
ledning som vilar i den breda politiska 
mitten, med partier som är beredda 
att ta ansvar. Vi bygger idag regionen 
stark genom politiska överenskom
melser, ekonomiskt ansvarstagande, 
inriktningar med utvecklingsfokus 
samt ett förtroendefullt samarbete 
mellan politik och förvaltning. Det 
kommer vi fortsatt verka för. 

Vi står redo att leda – för Västra 
 Götalands och framtidens bästa!

Centerpartiet i Västra Götalands förstanamn till regionfullmäktige, fr. v.: Emina Music, Göteborg,  
Cecilia Andersson, Borås, Gunilla Druve Jansson, Skara, Peter Heie, Strömstad, Aida Karimli, Ale.
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GRÖN TILLVÄXT OCH STÄRKT INNOVATIONSKRAFT 
– FÖR  KLIMATETS BÄSTA
Industrin och transportsektorn ställer nu om 
från beroendet av diesel, bensin och olja. För att 
behålla jobb och företag i Västra Götaland och 
för att attrahera nya företagsetableringar, måste 
ny elproduktion tillföras och energieffektivise
ring ske i ett högre tempo än någonsin tidigare. 

Landsbygden och dess gröna näringar har en 
avgörande roll i omställningen till ett hållbart 
samhälle. Här växer skogarna som ger oss förny
bara bränslen, klimatsmarta byggmaterial och 
naturupplevelser som stärker besöksnäringen. 
På landsbygden finns viktiga livsmedelsföretag 
som varje dag producerar den mat vi ska äta. 
Mer närodlad mat är en självklarhet, både hem
ma och på restaurang.

I Västsverige har vårt vatten särskild betydelse. 
Våra maritima näringar har en enorm potential. 
Mat från havet och andra blå näringar är viktiga 
för att vi ska öka den lokala matproduktionen, 
minska miljöbelastningen, skapa fler jobb i våra 
kust och landsbygdssamhällen, och för att få 
en attraktiv livsmiljö för oss som bor här. Men 
både hav, sjöar och vattendrag är ständigt ut
satta för nedskräpning och andra föroreningar. 
Farliga ämnen kan förgifta vattenlevande djur, 
rubba hela ekosystem och hamna i maten vi 
äter. Det behövs fler insatser för att rena våra 
vatten från mikroplaster, läkemedelsrester och 
kemikalier efter tvätt av textilier.

Produktionen och konsumtionen av textil, möb
ler och plast måste bli mer ansvarsfull. Uttaget 
av naturresurser behöver minska, återvinning 
och återanvändning behöver öka. Entreprenör
skap och innovationer som bygger på cirkulära 
ekonomier och bidrar till en positiv klimat och 
miljöutveckling ska uppmuntras. 

På senare år har vi skapat nya mönster i vår var
dag med arbete, studier och pendling. Distans
arbete möjliggör att du kan leva och bo där du 
vill. Därför ska det vara enkelt för människor 

att resa hållbart. Laddinfrastrukturen  behöver 
byggas ut för såväl privatbilismen som för 
tunga fordon. Vi vill se en pålitlig kollektivtrafik 
som når alla delar av regionen. Det behövs nya 
järnvägar och upprustning av de järnvägar vi 
har idag. Pendel parkeringarna behöver bli fler 
och tryggare. Vi vill säkra cykelparkeringar vid 
knutpunkter och tågstationer, och över hela 
regionen ska det vara möjligt att ta med cykeln 
på såväl tåget som i busstrafiken. 

ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE SKA HA HÖG  PRIORITET  
I REGIONENS  ARBETE – FÖR  FÖRETAGENS BÄSTA
I Västra Götaland finns en stark företagsamhet 
och en industri i världsklass. Fordon, läkeme
del, livsmedel,  trävaror, plastprodukter och 
mycket annat produce ras och exporteras över 
hela världen. Här finns också stort utbud inom 
mathantverk och naturturism, dessutom gott 
om kulturskatter, hantverk och ett näringsliv 
som gynnas av att fler besöker oss.

För att företagen ska fortsätta växa och utveck
las behövs rätt kompetens. Klimatomställningen 
gör att inriktningen på den västsvenska arbets
marknaden nu byter spår, och vi som bor här 
behöver rustas för förändringen. Traditionella 
industrijobb och fabriker ställer om. Elektrifie
ring och digitalisering introduceras på en mängd 
arbetsplatser. Linjära arbetsflöden blir cirkulära.
Kompetenser behöver anpassas till en ny tid 
när nya yrken växer fram. Idag har nästan alla 
branscher brist på arbetskraft.

För att lyckas krävs ett nära samarbete mellan 
region, näringsliv, utbildningssamordnare och 
arbetsförmedling. Fler ska gå från arbetslöshet 
till sysselsättning och egen försörjning. Det 
ska vara lättare för människor att förnya sina 
 kunskaper och ta sig an nya arbetsuppgifter.  

Det är också viktigt att fler unga kan fullfölja 
sina studier för att få möjligheten till ett första 
jobb och den frihet det innebär. Folkhögskolor
na utgör en viktig resurs för kompetensutveck
ling, folkbildning och det livslånga lärandet.

För en region som möter 
klima tutmaningen behövs  
insatser för att 

 Bygga ut land och havsbaserad 
 vindkraft, solenergi och annan lokal 
elproduktion

 Uppmuntra vätgassatsningar i regionen 
för att lagra energi

 Öka biodrivmedelsproduktionen 
 Ge landsbygden och det gröna närings

livet förutsättningar att driva starka och 
livskraftiga företag 

 Påskynda utbyggnaden av laddinfrastruk
turen för såväl privatbilismen som för 
tunga fordon

 Uppmuntra entreprenörskap och inno
vationer som bidrar till en positiv klimat 
och miljöutveckling 

 Öka återvinningen och återanvändningen 
samt utvecklingen av nya klimatsmarta 
produkter

 Öka medvetenheten om hur mikroplas
ter, kemikalier och läkemedelsrester 
påverkar våra hav och sjöar

 Bygga ut infrastrukturen av kollektiv trafik 
och bredband så att fler kan välja karriär
vägar utan att behöva flytta

För att bygga Västra Götaland 
starkare vill vi 

 Underlätta för företag att hitta rätt 
 kompetens

 Bekräfta kunskaper och erfarenhet 
 genom validering och matchning 

 Införa fler företagarutbildningar  
med inriktning på framtids och 
 brist yrken 

 Införa gymnasiala lärlingsanställningar 
och vuxenlärlingsanställningar inom  
fler branscher 

 Ge alla ungdomar samma möjligheter  
till ett fritt gymnasieval inom hela 
 regionen

 Välkomna fler arbetskraftsinvandrare
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VÅRD MED HÖG KVALITET OCH GOD 
 TILLGÄNGLIGHET – FÖR INVÅNARNAS BÄSTA 
Den vård vi har i Sverige och i Västra Götaland 
är i världsklass, men vi behöver göra mer för 
att förbättra tillgängligheten. Centerpartiet vill 
utveckla vårdcentralerna så att mer vård finns 
nära människorna och erbjuda mer flexibla 
öppettider. Alla invånare ska erbjudas en fast 
läkarkontakt på sin vårdcentral, en person som 
man ska kunna möta både fysiskt och digitalt. 

För förbättrad tillgänglighet vill vi öppna upp för 
fler vårdgivare inom sjukvården, och öka valfri
heten av barnmorskemottagning, tandvård och 
delar av specialistsjukvården. Det är kvaliteten 
som ska avgöra vilka som ska få vara med och 
utföra välfärden – inte ägandeformen.

Västra Götalandsregionen ska ses som en 
enhet med gemensamma resurser för invånar
nas bästa. Det behövs mer samverkan mellan 
alla vårdgivare, för att hälso och sjukvårdens 
resurser ska kunna användas på bästa sätt. En 
övervägande del av befolkningen vill använda 
digitala vårdtjänster, och det är en smart och 
självklar utveckling. Digitalt och fysiskt utifrån 
behov. Mobila hälso och sjukvårdsteam gör det 
möjligt för patienter att få vård i hemmet, och 
samtidigt ökar tillgängligheten för de människor 
som behöver sjukhusens vård och vårdplatser. 

Den förebyggande hälsovården och den psykis
ka hälsan i samhället måste få mer uppmärk
samhet, så att fler kan leva ett gott liv och finna 
framtidstro. En stark elevhälsa är viktig för att 
barn och unga tidigt ska få rätt hjälp. »En väg 
in« hjälper barn och unga och deras närstående 
med rådgivning, hänvisning till primärvården 
eller när det behövs bokas tid till barn och 
ungdomspsykiatrin, BUP. Det behövs fler Ungas 
Psykiska Hälsa, UPHmottagningar, runt om i 
regionen, och en stärkt samverkan mellan elev
hälsan, sjukvården och socialtjänsten. Köerna 
till BUP ska kortas.

Att människor utsätts för fysiskt, psykiskt eller 
sexuellt våld är ett stort och akut samhällspro
blem som måste få ett slut. Kunskapen hos de 
som jobbar med och möter våld i nära relationer 
behöver öka. Ett större förebyggande arbete 
i tidig ålder krävs för att motverka våld. De 
som utövar våld behöver få hjälp att ändra sitt 
beteende.

Förlossningsvården i Västra Götaland håller 
mycket hög klass och medarbetarna har hög 
kompetens. Vi ska säkerställa rätten till en trygg 
och säker förlossning oavsett var i regionen man 
bor. Kunskapen om tillgängligheten till en god 
eftervård behöver öka. 

I Västra Götaland jobbar 48 000 personer inom 
hälso och sjukvården. Människor som varje dag 
ser till att vi som bor här får den vård vi behöver. 
Hälso och sjukvården ska vara en framtids
bransch dit många söker sig. Det behövs mer 
 engagerad och kunnig personal. Bra lön och 
goda arbetsvillkor är en förutsättning för att 
vara en attraktiv arbetsgivare. Medarbetarna 
ska få möjlighet att utvecklas och göra karriär. 
Alla som arbetar i ett legitimationsyrke eller 
har en reglerad yrkestitel i hälso och sjukvår
den, ska ha möjlighet och rätt till kompetens
utveckling. Till exempel ska sjuksköterskor  
som utbildar sig till specialister kunna få lön 
 under tiden. Det behövs ett nära ledarskap, 
chefer ska få förutsättningar att leda och   
prioritera arbetet.

Beslut ska fattas nära människor. Centerpartiet 
arbetar för en lokalt styrd hälso och sjukvård 
där kännedom finns om lokala verksamheter 
och förutsättningar.

För en bättre tillgänglighet till  hälso- och sjukvården behöver vi
 Utveckla vårdcentralerna så att tillgäng

ligheten till vården ökar
 Erbjuda alla patienter både fysiska och 

digitala vårdbesök på sin vårdcentral 
 Säkerställa rätten till en fast läkarkontakt 

på den vårdcentral patienten själv önskar 
 Korta vårdköerna genom en gemen 

sam kö
 Förbättra tillgängligheten och öka valfri

heten för patienten genom att öppna upp 
för fler vårdgivare inom sjukvården 

 Öka antalet mobila hälso och sjukvårds
team så att fler patienter kan få vård i 
hemmet

 Korta köerna till barn och ungdoms
psykiatrin (BUP) och arbeta mer före
byggande och med tidigt stöd för att få 
fler barn och unga till psykisk hälsa

 Arbeta förebyggande för att stoppa 
 våldet som sker i nära relationer 

 Säkerställa rätten till en trygg och säker 
förlossning oavsett var i regionen man 
bor. Kunskapen och tillgängligheten om 
en god eftervård behöver öka

 Stärka det nära ledarskapet i vården  
– antalet underställda medarbetare  
per chef ska vara max 25

 Erbjuda betald vidareutbildning för sjuk
sköterskor och undersköterskor och fler 
karriär stegar där erfarenhet räknas

 Minska byråkratin och frigöra mer tid för 
patienterna
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Regionen ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, kultur  
och regional utveckling. Centerpartiets politik möter  utmaningarna  

och tar fasta på de fantastiska möjligheter som finns. 

Du kan läsa allt om våra politiska förslag på  
www.centerpartiet.se/vastragotaland


