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Centerpartiet tar ansvar  
Valet 2018 var också ett framgångsval för Centerpartiet. På valnatten 
visade det sig att Centerpartiet gjort sitt bästa val på 30 år. Vi ökade vårt 
stöd runtom i landet, såväl lokalt som regionalt och nationellt. Med så 
stora framgångar kommer också ett ansvar, som vi är beredda att axla 
runtom i Sveriges kommuner och regioner.  

Det gäller också i Riksdagen. Sverige får nu en regering som håller 
ytterkantspartierna borta från inflytande över Sveriges politiska inriktning. 
När valet stod mellan en regering som var beroende av ett 
främlingsfientligt populistparti eller en regering beroende av två liberala 
partier valde Centerpartiet det sistnämnda. Centerpartiet har varit tydliga 
med våra värderingar och varit konstruktiva i att hitta lösningar. 

Under en höst där många partier låst sig vid sina favoritlösningar har 
Centerpartiet hela tiden arbetat för att hitta lösningar. Vårt mål har varit 
att Sverige ska få en fungerande regering, baserad på en liberal 
reformpolitik som kan lösa många av Sveriges utmaningar.  

Efter drygt 130 dagar lyckades Centerpartiet med just detta. Vi har tagit 
ansvar för att Sverige ska få en regering.  

Handlingskraft tar hela Sverige framåt 

Runtom i Sverige visar nu Centerpartiet handlingskraft och äntrar 
ledningen för många kommuner. Centerpartiet är med och styr 201 av 
Sveriges 290 kommuner, vilket är klart fler kommuner än något annat 
parti. Vi har ökat från 32 till 56 kommunstyrelseordföranden. Med 
valframgång kommer också ansvar, ett ansvar Centerpartiet är berett att 
axla. 

 

Tabell 1 Antal kommuner där respektive parti ingår i styret. Totala antalet kommuner är 
290. Källa SKL. 
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Även i regioner och landsting har Centerpartiet stärkt sina positioner efter 
valet. Vi ingår i styrande konstellationer i 19 av 21 regioner. Även det är 
mer än något annat parti.  

 

Tabell 2 Antal regioner där respektive part ingår i styret. Totala antalet regioner är 21. 
Källa SKL. 
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Vård i hela landet 
Valframgången innebär också att Centerpartiet är ansvariga för över 9,6 
miljoner människors sjukvård. Det är ingen liten uppgift eftersom en av 
Sveriges stora samhällsutmaningar är att skapa en trygg vård i hela 
landet. 

Svensk sjukvård ligger i topp internationellt vad gäller medicinska resultat 
och håller hög kvalitet. Men står samtidigt inför stora utmaningar. 
Tillgängligheten i vården har minskat och köerna har vuxit under de 
senaste åren.  

Samtidigt har valfriheten begränsats och fungerande privata utförare har 
jagats. Svensk sjukvårdspolitik behöver en ny inriktning.  

Under de senaste åren har Centerpartiet presenterat flera reformer för att 
komma till bukt med de problem som finns inom sjukvården. Vi har lagt 
förslag för att korta köerna, göra sjuksköterskeyrket mer attraktivt och 
låta patienter få en fast läkarkontakt och slippa bollas mellan olika läkare. 
Dessa förslag blir nu grunden för den sjukvårdspolitik som kommer 
genomföras inom ramen för Januariavtalet.  

Kortare köer och stärkt patientmakt 

Senast Centerpartiet satt i regering kortades köerna till sjukvården 
avsevärt. Under de senaste åren har köerna till vården vuxit och 
tillgängligheten har minskat inom såväl primär- som specialistvård. 
Landstingen och regionerna får allt svårare att nå upp till vårdgarantins 
gräns och sjuka patienter tvingas vänta på nödvändiga operationer.  

De växande köerna klyver landet både regionalt och socialt. Tillgången till 
vård skiljer sig stort både mellan och inom landsting. På så sätt bidrar 
vårdköerna till att skapa en alltmer ojämlik och orättvis vård.  

Det krävs handlingskraft för att vända denna utveckling, regionalt och 
nationellt. Centerpartiet presenterade under förra mandatperioden förslag 
till en ny kömiljard som ökar drivkrafterna för vårdgivare att ge vård i tid. 
Vi har också drivit på för stärkt patientmakt, där människor får rätt till 
information och delaktighet i sin egen vård 

Detta kommer nu på plats, tack vare Centerpartiet. 

Ur Januariavtalet:  

• En uppdaterad kömiljard ska införas som omfattar hela vårdkedjan och särskilt 
tar hänsyn till kroniskt sjuka patienters behov. 

• Öppenheten och uppföljningen gällande information om väntetider, tillgänglighet 
och kvalitet inom vården ska öka.  



 

Utvecklad valfrihet 
Under förra mandatperioden ägnade regeringen och Vänsterpartiet stor 
möda åt att få till ett vinstförbud i välfärden och att sätta stopp för 
människors valfrihet. Hotet mot valfriheten i välfärden har under lång tid 
skapat en stor osäkerhet för alla de människor som valt en privat 
utförare, men också för alla de anställda och företagare som verkar i 
branschen.  

Centerpartiet har hela tiden stått upp för den enskildes valfrihet och för 
en välfärd där höga kvalitetskrav och tydliga uppföljningar är styrande. Vi 
är också övertygade om att de fristående aktörernas roll är helt 
avgörande om vi ska klara att leverera en välfärd av hög kvalitet och 
tillgänglighet i framtiden. Med en åldrande befolkning ökar behoven och vi 
behöver ställa allt högre krav på att få ut mer vård för varje skattekrona.  

Tack vare Centerpartiet har vi nu på plats ett antal reformer som tryggar 
valfriheten och säkrar tuffare kvalitetskrav. 

Ur Januariavtalet: 

• Den enskildas valfrihet är en central del av den svenska välfärdsmodellen. Därför 
behövs en mångfald av aktörer och goda villkor för enskilt drivna verksamheter 
inom välfärden som underlättar den enskildes aktiva val.  

• Regeringen kommer inte att driva eller arbeta vidare med förslag om vinstförbud 
eller andra förslag med syftet att införa vinstbegränsningar för privata aktörer i 
välfärden.  

• Höga kvalitetskrav ska vara styrande. 
• Konkurrensneutralitet ska råda mellan offentliga och fristående vårdgivare, såväl 

vad gäller ekonomiska villkor, en fungerande tillståndsgivning, som kvalitetskrav. 

Ett nationellt sjuksköterskelyft 
En utmaning för vården är kompetensbristen. Runtom i landet finns 
exempel där vårdcentraler eller avdelningar tvingas stängas eller 
bemannas av hyrpersonal på grund av personalbrist. Detta är ett 
problem, inte minst utanför de större städerna.  

Vården blir samtidigt alltmer specialiserad och ställer då högre krav på 
utbildad personal. Behovet av sjuksköterskor med specialistutbildning är 
stort, men antalet specialistsjuksköterskor är krympande. På drygt 20 år 
har antalet sysselsatta specialistsjuksköterskor minskat med nästan 7500 
personer. Ett starkt bidragande skäl är att det under lång tid inte lönat sig 
för en sjuksköterska att utbilda sig till specialist. Dålig löneutveckling och 
det faktum att arbetsgivaren sällan betalat utbildningen, har bidragit till 
att det för vissa specialister till och med blivit en förlustaffär att utbilda 
sig.  

Av detta skäl föreslog Centerpartiet ett nationellt sjuksköterskelyft, med 
satsningar som ger betalt utbildning till specialistsjuksköterska och skapar 
fler karriärvägar för sjuksköterskor. 

Detta blir nu verklighet.  



 

Ur Januariavtalet: 

• Det ska finnas goda möjligheter att läsa till specialistsjuksköterska med 
bibehållen lön.  

• En satsning på bättre villkor och karriärtjänster för att öka attraktiviteten till att 
bli specialistsjuksköterska genomförs. 

Patienter får rätt till en fast läkarkontakt 
Primärvården är den vård som finns närmast människor och ska vara 
patientens väg in i sjukvården. Men idag är primärvårdens ställning i 
vården mycket svag. Köerna till att få träffa en läkare har ökat och endast 
drygt 40 procent av befolkningen har en fast läkarkontakt.  

Ett av de främsta skälen till krisen i primärvården handlar om bristen på 
läkare som vill arbeta där. Det fattas idag minst 1400 läkare i 
primärvården, som istället bemannas i allt högre grad av stafettläkare. 
Det gör att många patienter ofta får träffa flera olika läkare, något som i 
slutändan riskerar att leda till att allvarliga sjukdomar missas. När det är 
alltför svårt att få tid hos sin läkare, söker sig dessutom människor istället 
till akutmottagningarna, där det idag är patienter över 80 år som tvingas 
vänta längst.  

Därför har Centerpartiet länge drivit frågan om en nationell 
primärvårdsreform som säkrar patientens rätt till en fast läkarkontakt och 
som skapar en närmare vård i hela landet. Nu ska en sådan reform bli 
verklighet.  

Ur Januariavtalet: 

• En primärvårdsreform införs. Det ska bli attraktivt för läkare att arbeta i 
primärvården och därigenom öka tillgänglighet och valfrihet.  

• Rätten till en fast läkarkontakt säkras.  
• Det ska bli enklare att bedriva vård på landsbygden 

Förbättra den personliga assistansen 
LSS är en av vår tids viktigaste frihetsreformer. Den ger människor med 
funktionsnedsättning möjlighet att delta i samhället, arbeta, studera och 
leva ett vanligt liv. Men det är en reform som har varit hårt ansatt under 
senare år – framför allt den personliga assistansen.  

Krav på besparingar och inskränkningar av människors valfrihet har 
skapat stor osäkerhet och oro hos brukare och anhöriga. Det har också 
lett till konkreta försämringar. Jämfört med 2015 är det drygt 1600 färre 
barn och vuxna som idag har personlig assistans.  

Centerpartiet har varit tydliga med att intentionerna i LSS måste 
återupprättas och rätten till personlig assistans säkras. 

Den som har rätt till stöd också ska få det. Även här har Centerpartiet 
nått framgång i och med det avtal som slutits.  



 

Ur Januariavtalet:  

• Säkerställ att den personliga assistansen och assistansersättningen präglas av 
hög kvalitet och rättssäkerhet. Alla som har rätt till stöd ska få det.  

• Rätt till assistans för egenvård, inklusive andning och sondmatning, ska 
återställas.  

• Rätten till assistans för behov av tillsyn ska stärkas. Definitionen av normalt 
föräldraansvar ska smalnas av.  

• Utred frågan om huvudmannaskapet för den personliga assistansen. 

Starkare insatser mot psykisk ohälsa 
Den psykiska ohälsan ökar, framför allt bland unga personer och kvinnor. 
Psykisk ohälsa hos barn i åldern 10-17 år har ökat med över 100 procent 
på tio år. Samtidigt fortsätter antalet sjukskrivningar på grund av psykisk 
sjukdom att öka. Det handlar framför allt om lättare tillstånd som 
exempelvis stress, där kvinnor är överrepresenterade. Tillsammans med 
nedstämdhet står stressrelaterade symptom för omkring 90 procent av 
alla sjukskrivningar till följd av psykiatrisk diagnos.  

Samtidigt är det ofta svårt för den som mår dåligt att få hjälp i tid. Köerna 
till barn- och ungdomspsykiatrin har ökat och många får vänta alldeles för 
länge på att få vård. 

Centerpartiet har drivit på för en ny reform för att stärka första linjens 
psykiatri och ge människor snabb hjälp vid lättare psykisk ohälsa. 

En annan viktig reform som Centerpartiet länge kämpat för är att stärka 
elevhälsan och korta köerna i barn- och ungdomspsykiatrin. Vi kan 
konstatera att många viktiga steg kommer tas under kommande år.     

Ur Januariavtalet: 

• Psykiatrin och elevhälsan stärks.  
• Utred en ny vårdform där patienter snabbt får hjälp vid lättare psykisk ohälsa.  
• Ett mål om köfri barn- och ungdomspsykiatri ska slås fast. Staten och SKL ska 

sluta ett avtal om ett större statligt ansvarstagande med ökande resurser för att 
bland annat stärka elevhälsans främjande och förebyggande arbete, motverka 
mobbning och göra särskilda satsningar riktade mot riskgrupper.  

• Stärk suicidpreventionen genom ökade resurser till nationell kunskapsspridning 
och ekonomiskt stöd till organisationer som arbetar förebyggande. 

 

Centerpartiet har politik för att möta dagens samhällsproblem, inte minst 
gäller det sjukvården. Genom Centerpartiets fokuserade arbete kan vi nu 
ta oss an de problem svensk sjukvård står inför, nationellt men också 
regionalt. Centerpartiet är ett parti som tar ansvar för att förbättra vården 
i hela landet. 
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