Valmanifest 2023-2026
En liberal reformagenda för framtiden

VÄSTRA GÖTALAND

Liberalerna

Liberalerna är Västra Götalandsregionens
sjukvårdsparti
Den vård som behövs ofta och av många ska finnas nära. Därför måste
vårdcentralerna stärkas och närsjukhusen värnas så att patienternas behov kan
mötas. Alla ska ha rätt till en fast och namngiven husläkare. För i en liberal hälsooch sjukvård är det den enskilda människans behov och perspektiv som ska stå i
centrum.
Till skillnad från andra så tror vi att patientens ställning stärks i en vård som präglas
av valfrihet. Vi bejakar en sund konkurrens om patienterna med kvalitet och
vårdidéer. Vården blir både bättre, tryggare och mer tillgänglig när patienten har
friheten att välja. Därför vill vi införa flera vårdval, exempelvis inom gynekologi,
psykiatri och inom mödrahälsovården.
Alla barn och unga ska ges möjligheter att förverkliga sina drömmar. Alla barn
förtjänar en bra start i livet med kärlek, trygghet och omsorg. Framgång i skolan
och välmående senare i livet har ett mycket starkt samband. Här har hälsooch sjukvården tillsammans med skolan ett gemensamt ansvar för att skapa
förutsättningar för att vartenda barn ska lyckas i livet.
Psykisk ohälsa är ett växande problem både hos unga och äldre. Vårt mål är att vi
ska ha landets bästa vård för dem som drabbats av psykisk sjukdom eller ohälsa.
Psykiatrin behöver en omstart. För att nå detta mål krävs ett utvecklat samarbete
mellan olika vårdnivåer. Akuta insatser ska kombineras med förebyggande arbete,
tidiga insatser och snabba vägar till vård.
I Västra Götaland ska alla ges möjligheter att delta i samhällslivet och forma sitt
eget liv. Den som har ett sämre utgångsläge måste ges bättre möjligheter. I vården
ska patienter behandlas olika eftersom vi människor är olika, men vården måste
vara likvärdig, där diagnoser och behandlingar sker på jämlika villkor. Det får inte
förekomma medicinskt omotiverade skillnader i vården mellan kvinnor och män,
men så är det tyvärr fortfarande. Vi liberaler accepterar inte att kvinnor ska behöva
vänta längre, ordineras billigare mediciner eller bemötas på ett sämre sätt än män. Vi
menar att det krävs ett tydligt kvinnoperspektiv inom hälso- och sjukvården och att
finansieringen till kvinnosjukvården säkerställs. Vi tar jämställdhetskampen.
De senaste åren har präglats av pandemin, särskilt hälso- och sjukvården. Planerad
vård har fått skjutas upp och tillgängligheten har försämrats. Något som har blivit
uppenbart under pandemin är att omvårdnaden om äldre och sköra patienter
radikalt behöver förbättras. Sjukvårdens stöd till den kommunala vården måste
stärkas. När vi blir sjuka måste vi få vara det med värdighet och våra anhöriga ska
inte mötas av förbud. Ålderismen måste bekämpas.
I vårt samhälle ska alla ha friheten att forma sitt eget liv, så länge du inte begränsar
någon annans frihet. Alla ska kunna vara den de är fullt ut, utan att styras av andra.
Det behövs mer HBTQ-kompetens i vården, inte mindre. I Västra Götaland ska
regnbågen alltid lysa.
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Människor ska känna trygghet i att de vid behov av akut vård ska få detta snabbt och
med ett kompetent och bra bemötande. Ingen ska behöva vara orolig över att vänta
på sjukhusens akutmottagningar eller att ambulansen inte ska komma fram i tid när
du behöver den som mest.
Västra Götalandsregionen har problem som måste mötas med nya svar. Vi har en
rad idéer och förslag för hur vi ska lyfta och förbättra hälso- och sjukvården.
Liberalera är Västra Götalandsregionens sjukvårdsparti.
Västra Götalandsregionen är mer än hälso- och sjukvård
I vår region ska du vilja bo, arbeta och verka. Det är här som nya företag kan starta,
idéer blir till verklighet och där företagsamheten blomstrar. Här kan du våga vara
egen och pröva nytt. Här berikar besöksnäringen oss och lockar till nya möten och
besök. Vi vill bygga en infrastruktur och en fungerande kollektivtrafik som knyter
oss samman, men som även får regionen att växa sig starkare. Det ska vara bekvämt,
enkelt och tryggt att resa med kollektivtrafiken, oavsett om du bor i storstaden eller
på landsbygden.
Klimatet är en av vår tids viktigaste frågor. Klimathotet kräver en politik som
bromsar och stoppar klimatförändringarna, värnar och förvaltar vår gemensamma
miljö. Den politiken har Liberalerna och vi har höga ambitioner.
Liberalernas kulturpolitik är ambitiös och den tar strid för att stärka det fria
kulturlivet och den infrastruktur som möjliggör en tillgänglig kultur för alla i hela
regionen. Nu mer än någonsin behöver kulturens egenvärde försvaras.
Alla människor ska ha möjligheten att ta sig dit de vill. Oavsett var de kommer ifrån
och vilka drömmar de än bär på. Liberalerna i Västra Götalandsregionen möter
väljarna med en liberal reformagenda för framtiden. Våra viktigaste förslag finns i det
här valmanifestet.
Pär Lundqvist
Regionråd och gruppledare för Liberalerna i Västra Götalandsregionen
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Allt börjar med husläkaren
I en liberal hälso- och sjukvård är det den enskilda människans behov och perspektiv som ska stå i
centrum. I alltför liten utsträckning har vården följt med i den utveckling som setts i stora delar av övriga
samhället när det gäller att möta individers önskan och krav på service och tillgänglighet. Hälso- och
sjukvården i Västra Götaland behöver ställas om. Vårdcentralerna måste stärkas så att de kan möta
patienternas behov av nära och tillgänglig vård. Närsjukhusen ska värnas och utveckas. En bra och
fungerande hälso- och sjukvård börjar med husläkaren. Du ska veta vad din läkare heter och din läkare
ska veta vem du är. Patienter med många och täta kontakter i specialistsjukvården ska ha rätt till en fast
vårdkontakt också där.

Vårdcentralen ska ha helhetsansvar för din
vård.
Husläkaren ska ha överblick och ansvar för all
din vård och samordna vården när du behöver
specialistvård. Det innebär att det ska vara din fasta
läkarkontakt som remitterar dig vidare. Du ska inte
behöva leta dig fram själv.

Allt börjar med husläkaren.
Liberalernas husläkarreform, med en fast
läkarkontakt, ska värnas och utvecklas för att fortsätta
stärka primärvården, förbättra kontinuiteten för
patienterna samt effektivisera sjukvården. I Västra
Götaland ska målet vara att alla har en husläkare.
Varje läkare ska ansvara för sina listade patienter och
samordna den vård de behöver.

Närsjukhusens särart ska värnas.
I Västra Götaland finns ett tiotal närsjukhus som
fyller en viktig roll i hälso- och sjukvårdssystemet och
som varje dag avlastar akutsjukhusen. Liberalernas
uppfattning är att närsjukhusens särart ska värnas och
utvecklas efter lokala förutsättningar.

Husläkaren ska ha inläggningsrätt.
Genom god patientkännedom kan husläkaren
ansvara för när patienten behöver sjukhusvård och
veta när patienten är redo att gå hem till eget boende.
Därför ska husläkaren få rätt att lägga in sin patient på
sjukhus.

Närsjukhusen ska även ha vårdplatser.
Närsjukhuset ska driva närsjukvårdsplatser
i samarbete mellan specialistvård,
operationsverksamhet, kommunal vård och
vårdcentralerna. Det skapar trygg och god
vård för patienter som behöver tillsyn efter
operation, förberedelse inför operation eller för
utskrivningsklara patienter som har behov av tillsyn
som inte kan ges hemma.

1100 listade patienter per läkare.
Det behövs betydligt fler specialister i allmänmedicin
och ST-läkare i primärvården. Fler läkare kommer att
öka tryggheten, förbättra tillgängligheten och kvalitén
i vården. Färre patienter per läkare bidrar även till
en hållbar arbetsbelastning och bättre arbetsmiljö.
Det nya nationella riktmärket om 1 100 invånare
per specialistläkare i primärvården är ett viktigt
verktyg för att ställa om vården och stärker regionens
husläkarreform.

Din vårdcentral ska också vara digital.
Alla vårdgivare ska ha en bra digital tillgänglighet, där
patienten själv ska kunna välja att konsultera vården
med e-tjänst, telefon, video eller vanligt fysiskt besök.

Fler ST-platser i allmänmedicin.
Regionen ska genomföra insatser som stimulerar
fler läkarstudenter att välja allmänmedicin, tillskapa
fler utbildningsplatser och goda förutsättningar för
handledning.

Utveckla vården i hemmet.
Hemmet är en trygg plats även för svårt sjuka som
behöver lugn, avskildhet och stöd från anhöriga.
Både barn och vuxna ska kunna få hembesök av
läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal.
En fortsatt utvecklad mobil sjukvård ska innefatta
akutbedömningar samt slutenvårdsuppgifter och
sjukvård på primärvårdsnivå som utförs i hemmet.

Snabbspår till allmänmedicin.
Det ska vara enkelt för läkare som redan har en
annan specialistinriktning att komplettera med
allmänmedicin. Liberalerna vill stärka möjligheten till
snabbspår för läkare att dubbelspecialisera sig inom
allmänmedicin och erbjuda specialistlön under tiden.

Vårdplatsen kan vara din egen säng.
Den sjukhusanslutna hemsjukvården behöver
utvecklas. Geriatriker och allmänläkare på
vårdcentraler ska kunna lägga in patienter på
Västra Götaland
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närvårdsavdelningar på närsjukhusen eller i hemmet,
i sjukhusansluten hemsjukvård. Detta minskar
förvirring för dementa, ger färre fallskador och
minskar risken för vårdrelaterade infektioner.

Fler vårdval.
Vården i regionen behöver fler utförare och mer
valfrihet. Därför vill liberalerna införa vårdval inom
gynekologi, psykiatri och mödrahälsovården.

Boende på äldreboende ska inte behöva
vänta på akuten.
Äldre patienter mår inte bra av att vänta på
akutmottagningen. När de behöver akut vård
och inläggning på sjukhus ska de därför, efter en
medicinsk bedömning av husläkaren, kunna vänta på
sin vårdplats hemma istället för på akuten.

Upphandlingar för ökad tillgänglighet.
Vård som inte handlar om kroniska sjukdomar
eller kräver sammanhållna vårdkedjor passar för
upphandling. Syftet är att få så många goda krafter
som möjligt att bidra till en stärkt tillgänglighet.
Regionens inriktning för upphandlingar behöver
styras om så att de möjliggör för fler att hjälpa till att
korta köer.

Vården av äldre måste förbättras.
Pandemin visade på stora brister i omvårdnaden om
äldre. Vårdcentralernas uppdrag i vårdkedjan för de
äldre måste stärkas. Fler äldre får avancerad sjukvård
i hemmet, via kommunernas hemsjukvård. För att det
ska fungera måste läkarbemanningen förbättras och
samordningen stärkas.

Korta vårdköerna.
Pandemin har medfört ett uppdämt vårdbehov med
långa köer till flera olika behandlingar. Att korta
köerna måste ha högsta prioritet. Det kräver mer
upphandlad vård, förstärkning av vårdcentralerna och
fast läkarkontakt med helhetsansvar för patienten.
Patienten ska ha frihet att välja annan vårdgivare
utanför regionen.

Stärkt ambulanssjukvård.
Rätt bemanning och kompetens säkerställer att
avancerad vård kan ges på plats och i transport
till sjukhus. Därför behövs en sammanhållen
ambulansorganisation och bemanningen på den
regionala funktionen för prioritering av ambulanserna
behöver förstärkas. För att klara insatstiderna kan
det behövas fler ambulanser i delar av regionen,
liksom andra typer av prehospitala insatser såsom
bedömningsbilar och samverkan med kommunal
sjukvård.

Akutsjukhusen ska göra rätt saker.
I dag bedrivs för mycket vård på Västra Götalands
akutsjukhus och en del av den vården behöver istället
flyttas ut och bedrivas på regionens närsjukhus. Det
skulle avlasta de stora sjukhusen, den avancerade
vården och öka tillgängligheten.
Forskning och utbildning med spets.
Universitetssjukhuset och akutsjukhusen ska leda
utvecklingen kring forskning och medicinsk förnyelse.
De är navet för att säkra utbildning av vårdpersonal
inom alla yrken.

Fler tillgängliga vårdplatser.
En avgörande faktor för att minska väntetiderna på
sjukhusens akutmottagningar är att förbättra tillgången
på vårdplatser. Vårdplatser kan frigöras genom
bättre samverkan med kommunerna och genom
förbättrade rutiner på vårdavdelningarna kring in- och
utskrivning. Patienthotell vid akutsjukhusen kan bidra
till förbättrad trygghet för patienter och anhöriga.

Ta fram en strategi för regionens
folkhälsoarbete.
Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser
stärker människors frihet och hälsa, samtidigt som
behov av sjukvårdande insatser minskar och frigör
resurser i välfärden. Liberalerna vill ta fram en
regional sammanhållen strategi för hälsa. Den ska
ha ett brett samhällsperspektiv och inkludera frågor
kring jämlikhet, delaktighet, språkkunskaper och
jämställdhet. Särskilt fokus ska sättas på dem som
oftare drabbas av ohälsa och för tidig död.

Mångfald skapar utveckling.
Det behövs fler som vill vara med, tänka nytt och
utveckla hälso- och sjukvården. En sund konkurrens
om patienterna med kvalitet och vårdidéer bidrar
till en bättre vård och större engagemang hos
vårdgivarna. När patienterna själva får makt att välja
uppstår en positiv konkurrens om vårdidéer som
förbättrar kvaliteten. För att tillvarata de möjligheter
som mångfalden ger ska minst ett av regionens
mindre sjukhus drivas i privat eller idéburen regi.
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Hälso- och sjukvården ska vara jämställd
Allt för många kvinnor upplever att de får kämpa i vården för att bli tagna på allvar och får vänta längre
på behandling än män, det är oacceptabelt. För att uppnå en vård som ges på jämlika villkor måste
jämställdhetsperspektivet finnas med i och genomsyra all hälso- och sjukvård.

Depression efter förlossning ska motverkas.
Vården av kvinnor som drabbas av depression eller
psykos efter förlossning brister i dag. Det behövs
ökad specialistkunskap inom vården och därför
vill vi stärka psykologenheterna för mödra- och
barnhälsovården. Mer måste göras för att förhindra
psykisk ohälsa efter förlossning och för att säkerställa
moderns och barnets behov.

Det är kvinnosjukvårdens tur.
Det behövs satsningar på kvinnors hälsa och
kvinnosjukvården. Liberalerna vill se en stärkt
sammanhållen vårdkedja för kvinnosjukvården och
mödra- och förlossningsvården i regionen.
Öppna en ny förlossning.
Under den kommande mandatperioden vill vi se ett
beslut om att etablera en ny förlossning och ett BB i
Göteborgsområdet, gärna med privat drift. För oss är
det uppenbart att Östra sjukhuset behöver avlastas.

Stärk klimakterievården.
Kunskapen om klimakteriebesvär och de svåra
komplikationer de kan leda till för många kvinnor
måste stärkas. Det krävs insatser för att öka
kunskaperna i primärvården så att kvinnor kan
mötas med rätt information och råd direkt i den nära
vården.

Vårdval gynekologi.
De viktiga valen i livet gör vi bäst själva, inte
minst när det handlar om vår hälsa och våra
kroppar. I dag är det allt för svårt att få tid för
gynekologisk undersökning. Ett nytt vårdval för
öppenvårdsgynekologi måste införas. Det är en
reform som skulle stärka kvinnors trygghet och
egenmakt.
Kvinnor med förlossningsskador ska
erbjudas hjälp.
Kvinnor med förlossningsbristningar upplever att det
är genant att prata om intima problem, det är något
vården måste motverka. Sjukvårdes rutiner för att
undersöka, följa upp skador och komplikationer som
har uppstått efter förlossningar måste säkerställas.
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Krafttag mot ungas psykiska ohälsa
Att gå till skolan varje dag och att trivas där är kanske det viktigaste för att må bra som ung. Kunskap,
rutiner, positiva förväntningar och ett socialt sammanhang är starka skydd mot psykisk ohälsa. Skolan,
socialtjänsten och BUP måste samarbeta för att hjälpa hemmasittare tillbaka till skolan. Skolhälsovården,
vårdcentraler och ungdomsmottagningar ska få större möjlighet att hjälpa unga som mår dåligt. Den som
behöver ännu mer stöd ska inte behöva vänta.

Stärk ungdomsmottagningarna.
Ungdomsmottagningar spelar en viktig roll för att
fånga upp unga med psykisk ohälsa. Samordningen
mellan medicinsk, psykosocial samt barn- och
ungdomspsykiatrisk kompetens måste förbättras så
att ungdomsmottagningen kan bli den instans som
ungdomar vänder sig till.

Fler vårdcentraler ska ha psykiatrisk
kompetens för unga.
Barn och unga med psykisk ohälsa måste få snabb
hjälp i den nära vården. Satsningen på specialiserade
UPH-enheter (ungas psykiska hälsa) ska fortsätta och
utvecklas på vårdcentralerna.
En väg in.
Regionens kontaktcenter, en väg in, som hjälper
barn och unga med psykisk ohälsa att hitta rätt
i vården ska utvecklas. Samordningen av barnoch ungdomspsykiatrin, specialistvården och
vårdcentralerna ska stärkas. Köerna till den
specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin måste
kortas, ingen ska behöva vänta mer än 30 dagar.

Ökad tillgänglighet till neuropsykiatriska
utredningar.
Elever i behov av särskilt stöd får sina insatser alldeles
för sent. En av orsakerna till det sena stödet är att
många skolor kräver att sjukvården ställer en diagnos
för att barn ska berättigas till stödet. Regionens
insatser för att öka tillgängligheten och korta
väntetiderna till neuropsykiatriska utredningar måste
stärkas.

BUP ska gälla alla som går i gymnasiet.
Att unga som befinner sig i barn- och
ungdomspsykiatrin behöver avbryta sin behandling
och på nytt söka vård hos vuxenpsykiatrin när
de fyller 18 utgör en stor påfrestning för en ofta
redan jobbig tillvaro. Övergången mellan barn- och
vuxenpsykiatrin ska vara sömlös så att den unge inte
märker av övergången.
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Psykiatrin behöver en omstart
Människor med psykisk ohälsa ska mötas med omtanke och respekt, och de ska ha inflytande över sin
egen vård. Möjligheterna till självvald inläggning ska öka, brukarmedverkan ska stärkas och den som är i
akut kris ska i första hand omhändertas av vården, inte av polisen.

Utveckla den psykiatriska vården.
Det behövs fler som vill arbeta inom den psykiatriska
vården och fler behöver stanna kvar inom yrket.
Därutöver behövs satsningar på kompetens- och
kvalitetsutveckling.

Fler vårdformer.
Mellanvårdsplatser kan var en del av lösningen för
att skapa en mer sömlös psykiatrisk vård och minska
steget mellan sluten- och öppenvård inom psykiatrin.
Inför fast läkarkontakt inom psykiatrin.
Varje människa som mår psykiskt dåligt hindras
från att leva som den vill. Tillgänglighet, kontinuitet
och uppföljning är centralt inom psykiatrin, därför
vill Liberalerna införa fast läkarkontakt för denna
patientgrupp.

Pilotregion för brukarrum.
Dödligheten bland narkotikamissbrukare är mycket
hög. En viktig åtgärd för att minska dödsfallen och
återupprätta brukarens förtroende för vården och
myndigheter är att erbjuda skyddade miljöer där
dessa lagligt kan injicera droger under det vakande
ögat av utbildad vårdpersonal.

Inför vårdval inom psykoterapi.
Antalet platser för akuta insatser inom den öppna
vården ska utökas. Liberalerna vill se en ökad
stimulans och nytänkande inom psykiatrin. För
att få in fler aktörer inom den öppna psykiatrin
och därmed öka valfriheten och mångfalden för
patienterna, vill Liberalerna införa ett vårdval inom
psykoterapi.
Psykiatrikompetens på vårdcentralerna.
Var tredje patient som besöker en vårdcentral i
regionen gör det på grund av psykiska besvär. Dessa
måste mötas av personal med kompetens att ta
emot denna patientgrupp. Därför måste satsningen
på mer resurser till psykosocial kompetens inom
primärvården fortsätta och antalet psykologer måste
bli fler. Detta behöver kompletteras med satsningar
på andra yrkesgrupper som kan bidra till att stärka
hälsan för patienten, exempelvis psykologer,
psykiatrisjuksköterskor och fysioterapeuter.
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En liberal personalpolitik
Liberal personalpolitik bidrar till personalens drivkrafter att förbättra och utveckla den verksamhet
de arbetar i. Individens löneutveckling ska avspegla kompetensutveckling och erfarenhet. Västra
Götalandsregionen är Sveriges näst största arbetsgivare med drygt 50 000 medarbetare. Få om ens någon
organisation i Europa har fler universitets- och högskoleutbildade medarbetare anställda. Men regionen
behöver ständigt arbeta med att säkra kompetensförsörjningen och att utveckla den personalen som
redan är anställd. All personal inom hälso- och sjukvården måste ges möjlighet att arbeta på toppen av
sin kompetens. Pandemin har i många verksamheter förvärrat både arbetsförhållandena och arbetsmiljön.
Det behövs fortsatta insatser för att personalen ska ha så goda förutsättningar som möjligt att bedriva sitt
arbete.

Vårdens yrken måste bli mer attraktiva.
Det behövs fler händer inom hälso- och sjukvården.
För att locka fler till vården behövs höjda löner, men
framför allt en bättre arbetsmiljö. Genom att kunna
styra sin verksamhet friare med arbetstidsmodeller,
fungerande it-system, fler karriärvägar blir vården en
attraktivare arbetsplats.
Kompetens ska löna sig.
Lönen måste svara upp mot medarbetarnas
kompetens, engagemang, erfarenhet och
ansvarstagande, framför allt i traditionellt
kvinnodominerade yrken, såsom sjuksköterskor och
fysioterapeuter. Det måste löna sig att vidareutbilda
sig, ta ansvar och bidra med erfarenheter från en lång
karriär. Verksamheterna, och varje enskild chef, ska
ha större möjlighet till friare lönesättning och större
befogenheter att premiera duktiga medarbetare.
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Betald specialistutbildning.
Anställda sjuksköterskor och andra
personalkategorier, ska ges möjligheten att
specialisera sig med lön under utbildningen.
Inför kombinationstjänster mellan sjukvården
och kommunerna.
Genom att arbeta några månader i taget på
varje ställe skapas förståelse för vad som görs på
respektive arbetsplats och om hur vårdkedjan
kan och ska förbättras, vilket stärker kvalitén och
patientsäkerheten. Dessutom ger det personalen
möjlighet till en attraktiv anställningsform.
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Västra Götaland ska vara en hållbar
utvecklingsregion redo för framtiden
Människor ska kunna välja att bo, arbeta och verka där de vill i hela i Västra Götaland, oavsett ålder.
Därför ska upplevelsen av avstånd mellan platser för arbete, service, kultur och fritid minska. Infrastruktur,
kollektivtrafik, kultur, forskning och utbildning är verktyg för att stötta regionens utveckling.

Livslångt lärande.
Allt börjar med en bra start i livet och med en
skola med höga kunskapskrav. Västra Götaland
ska konkurrera med vår omvärld genom hög
utbildningsnivå, avancerade produkter samt service
med högt kunskapsinnehåll och framstående
forskning. En välutbildad befolkning är ett mål i
sig för att driva en innovationsinriktad och kreativ
utveckling.
Stärk besöksnäringen.
Turism och besök är en viktig näring, ofta
med småskaligt företagande. Regionen har ett
särskilt ansvar för att utveckla och marknadsföra
Västra Götaland som turistmål och destination.
Västsverige behöver en tydlig gemensam strategi
för turismnäringen och mötesindustrin. Målet
är att göra länet till norra europas mest besökta
turistregion. Västtrafik ska underlätta för turister
och besökande i regionen att åka kollektivt.
Exempelvis ska information och service finnas
tillgänglig på olika språk. Hotell, campingplatser och
vandrarhem ska kunna köpa in och sälja eller skänka
kollektivtrafikbiljetter till sina kunder.

Rusta upp och bygg ut infrastrukturen.
Samtliga regionala järnvägar, såväl Västra stambanan
som Älvsborgsbanan och Bohusbanan, måste rustas
upp för att kunna utgöra stommen i transportnätet för
såväl gods som persontrafik. Regionens järnvägsnät
har stor betydelse för näringslivet i vår region. Det
behöver byggas två nya spår mellan Göteborg och
Alingsås. Standarden måste uppgraderas och de
regionala banorna ska kunna fungera för att leda
om trafik. Liberalerna står bakom de satsningar på
exempelvis utbyggnad av E20 som kommunerna och
Västra Götalandsregionen har avtalat om.
Lånefinansiering av järnvägen mellan
Göteborg och Borås. Västra Götaland behöver
en ny, snabb, järnväg mellan Göteborg, Landvetter
flygplats och Borås. För att påskynda byggstart
av sträckan är Liberalerna öppna för att tillåta
medfinansiering av upprustning av regional järnväg
utanför regional plan.
Snabb järnväg mellan Göteborg och Oslo.
Järnvägen mellan Göteborg och Oslo behöver byggas
ut till dubbelspår på hela sträckan.

Miljön ska värnas och förvaltas
Naturen och den biologiska mångfalden måste bevaras. För att våra barn och barnbarn ska få växa upp
med samma möjligheter som oss behöver vi förändra vår livsstil. Miljön är gränslös och för Liberalerna är
det självklart att klimatutmaningar ska hanteras gemensamt, såväl i ett globalt sammanhang som regionalt
och lokalt. Västra Götalandsregionen ska vara en viktig kraft för en progressiv miljöutveckling inom den
egna organisationen liksom i länet i samarbete med kommuner och näringsliv.

Energieffektiv verksamhet.
Den viktigaste utmaningen för ett klimateffektivare
Västra Götaland är energianvändningen. Regionens
egna verksamheter ska halvera energianvändningen
fram till 2030. Därför behövs en kraftfull
investeringsplan med sikte på hållbart byggande
och energieffektiva lokaler. Den medicinsktekniska
utrustningen måste bli mer energisnål. Västra
Götalandsregionen ska också ställa tydliga miljökrav i
regionens upphandlingar.

Västra Götaland

Skydda den biologiska mångfalden.
Region, kommuner, miljövårdande organisationer,
vattenvårdsförbunden och internationella
organisationer måste arbeta tillsammans för att skydda
den biologiska mångfalden. Västra Götalandsregionen
ska vara drivande för att få fram bättre lösningar
och skarpare miljökrav för sjöfart, fiskenäring och
kustnära friluftsliv. Men vi ska också samarbeta för
att städa våra stränder från allt skräp som flyter i land
längs kusten.
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Kollektivtrafik för jobb och fritid
Kollektivtrafik, som svarar upp mot människors behov och efterfrågan, skapar förutsättningar för ett
minskat bilåkande och reducerad miljöpåverkan. För Liberalerna är bra förbindelser med kollektivtrafik ett
verktyg för att underlätta för människor att på ett enkelt sätt ta sig till arbetet, studier och fritidsaktiviteter.
Efter pandemin måste fokus ligga på att vinna tillbaka de resenärer som valt bort kollektivtrafiken för att
minska smittspridningen.

Bättre trafik i hela regionen.
Kollektivtrafiken ska utveckla snabbare transporter
mellan jobb och större boendeområden.
Kollektivtrafiknätet utanför tätorterna bygger på så
kallade stråk. Stråken kan vara järnvägslinjer eller
busslinjer. Detta har visat sig rationellt för att få
kortare restider på längre sträckor. För att detta ska
fungera i hela regionen måste det finnas en rationell
och effektiv trafik som ansluter till stråken, och god
tillgänglighet till stationer och resecentrum. Regionen
bör även verka för att underlätta pendling över
gränsen till och från Norge och Danmark.
Kollektivtrafiken ska få fler destinationer.
Kollektivtrafiken planeras oftast för att möta behovet
av transporter till skolor och större arbetsplatser.
Trafik måste också försörja viktiga målpunkter för
kultur och fritidsaktiviteter.
Stoppa fuskåkandet.
Det är fortfarande alldeles för många som reser i
kollektivtrafiken utan att betala för sin resa. Antalet
kontrollanter behöver öka och det behövs fler
insatser för att fler ska sluta att fuskåka. Det skulle
innebära ökande intäkter som kan återinvesteras i
kollektivtrafiken.

Valmanifest 2023-2026

Underlätta ungas resande.
Studentrabatten ska gälla för enkelbiljetter och inte,
som idag, bara för periodkort. Ungdomar ska kunna
använda sina skol- eller fritidskort för att självständigt
kunna åka till fritidsaktiviteter. Liberalerna vill
underlätta skolklassers resande till olika aktiviteter
som till exempel teatrar, museum, utställningar med
mera.
Kollektivtrafik ska knyta samman
arbetsmarknaden.
För att pendling till jobb och studier ska fungera
bättre i hela regionen ska fler direktlinjer, morgon
och kväll, införas mellan tätorter på regionens viktiga
stråk.
Fria kollektivtrafikresor i samband med
sjukvårdsbesök.
Patienter med planerade besök till sjukvården ska
ha fria resor inom kollektivtrafiken. För patienten
innebär detta en förhöjd servicenivå. Fria patientresor
skulle därtill innebära ett incitament för att få över
resor med egen bil till kollektivtrafiken.
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Satsa på kulturen
Kulturen i Västra Götaland ska kännetecknas av frihet, mångfald och kvalitet. Västra Götalands kultur
ska uppvisa en sådan lyskraft och förnyelse att den även når utanför de grupper som vanligtvis tar del
av kulturen. För Liberalerna är en av kulturens uppgifter är att göra människor nyfikna på livet och dess
möjligheter. När människor utövar eller tar del av kultur föds insikter och nya idéer som kommer både
individ och samhälle till godo. Kulturen ger också människan ett verktyg att förstå, ifrågasätta, påverka och
se på samhället ur nya perspektiv. Det skapar livskraft och får människor att växa.
Den centrala delen av Liberalernas kulturpolitik handlar om att stärka det fria kulturlivet och den
infrastruktur i civilsamhället som möjliggör att en mångfald av kultur finns tillgängligt i hela Västra
Götaland. Vårt öppna demokratiska samhälle, med yttrande- och tryckfriheten, ska försvaras.

Stärkt stöd till det fria kulturlivet och
kulturens infrastruktur.
Kulturen är en viktig källa till livskvalitet. Det fria
kulturlivet är en bärande del i den kultur som utövas
och förmedlas i regionen och förutsättningarna
för ett livaktigt och växande fritt kulturliv kräver
satsningar som breddar dessa förutsättningar. Stödet
till civilsamhällets organisationer, som utgör mycket
av grunden för det fria kulturlivets möjligheter att
existera vidgas.

Ett offensivt uppsökande bildningsuppdrag.
Med sin folkbildningspedagogik är studieförbunden
en viktig resurs i det livslånga lärandet och väl
lämpade att engagera studieovana. Studieförbunden
kan, med stöd av regionen, ta ansvar för ett förnyat
och offensivt uppsökande bildningsuppdrag. Inte
minst bör man fundera på hur ny teknik kan
användas i detta syfte, samtidigt som folkbildningens
arbete för att brygga över den digitala klyftan mellan
olika generationer bör intensifieras.

Mer kultur för unga.
Barns och ungas möjligheter till kulturupplevelser
och eget skapande behöver stärkas. För att
uppnå detta behöver samarbetet mellan skola,
bibliotek, kulturinstitutioner, fria konstutövare
och det kulturella föreningslivet utvecklas. Genom
verksamheten med skolbio kan barn och unga bli
mer kritiska och medvetna filmkonsumenter. Deras
intresse av att agera ska stimuleras genom ett aktivt
teaterarbete vid till exempel teaterverkstäder.

Stärkt läsfrämjande i regionen.
Att samordna insatser för läsfrämjande är också en
central del i en mer offensiv regional bibliotekspolitik
där läsning inte bara bidrar till ett rikare ordförråd
utan också bidrar till upplysning och mer engagerade
medborgare med förmåga och intresse att kunna sätta
sig in i andra människors liv och förutsättningar.

Värna folkbildningsidén.
Människans nyfikenhet och sökande efter kunskap
tillsammans med likasinnade, efter sina egna
förutsättningar är grunden för en fri folkbildning
och är en ständig motor i en fortgående upplysning
som bidrar till vårt samhälles utveckling och den
enskildes sökande efter sammanhang. Den fria
folkbildningen som möjliggörs genom studieförbund
och folkhögskolor ska värnas.

Västra Götaland

Utveckla kulturens roll i hälsovården.
Samspelet mellan kultur och hälsa har de senaste
åren fått stor uppmärksamhet. Västra Götaland har
redan tagit framgångsrika steg in i psykiatrin med
ateljéer som visar goda resultat och påbörjat arbeten
riktad mot ätstörningar och Parkinson för att nämna
några exempel. Kulturen ska expandera in i fler
samarbeten där närvaron av vissa kulturuttryck är
till hjälp i vårdarbetet. Det finns idag forskning som
visar att konsumtion av och deltagande i kulturella
aktiviteter främjar god hälsa och är en stimulerande
faktor i folkhälsoarbetet.
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