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Årsberättelse Regionfullmäktigegruppen 2017 

Ordinarie ledamöter i Regionfullmäktigegruppen under året 

Göteborg: Eva Olofsson, Lars Engen, Carina Örgård, Marie Lindén (tom maj) Lars-Erik 

Hansson, Nadia Mousa, Jesper Odelberg (from juni) 

Bohuslän: Jan Alexandersson, Jessica Wetterling 

Älvsborg norra: Annette Ternstedt, Fahimeh Nordborg 

Älvsborg södra: Marjan Garmroudi 

Skaraborg: Egon Frid, Inger Lilja 

Ersättare i turordning 

Göteborg: Jesper Odelberg (tom maj), Mia Mårtensson, Jose Romero, Yasmine Posio- 

Nilsson (tom okt), Jöran Fagerlund, Mats Berglund, Annika Enghamre (from juni), Lars-Eric 

Bergqvist (from november) 

Bohuslän: Kerstin Wallsby, Jessica Södergren (tom sept), Björn Saletti, Knut Nordin (from 

okt) 

Älvsborg norra: Johnny Sundling (tom sept), Patrik Dahlin, Anette Holgersson, Åsa 

Svedjenäs (from okt) 

Älvsborg Södra: Christin Stormvall, Anita Spjuth (tom maj), Emil Person Torgersson, Peter 

Wiberg (from juni) 

Skaraborg: Ove Nordström, Åsa Olsson (numera Åsa Berg), Elizabeth Fredriksson

   

Gruppledning och politiska sekreterare 

Gruppledare och regionråd: Eva Olofsson.  

Ersättare i regionstyrelsen: Jan Alexandersson  

Anställda som politiska sekreterare: Niklas Theodorsson och Lena Karlsson  

Eva och Jan är regionstyrelsegrupp. Under våren har gruppen haft förstärkning av Lars-Erik 

Hansson och Annette Ternstedt som utökad regionstyrelsegrupp vid vissa möten/träffar och 

under hösten har Fahimeh haft den rollen. Niklas och Lena deltar i regionstyrelsegruppens 

möten i egenskap av anställda. 



Aktiviteter under året 

Regionfullmäktigegruppens möten och interna arbete 

Gruppen har haft möten 30 januari, 27 februari, 3 april, 15 maj, 19 maj, 18 september, 23 

oktober, 20 november. 

Mötet i februari kombinerades med en träff 28 februari för alla våra förtroendevalda med 

uppdrag inom Västra Götalandsregionen, främst med syfte att låta alla ge inspel i vårt arbete 

med budget för 2018-2020.  

Mötet i april hade Mänskliga Rättigheter som tema. I september träffade vi Kinna Skoglund 

från organisationen #vistårinteut om situationen för ensamkommande unga och Rolf Solli 

som utreder den politiska organisationen i Västra Götalandsregionen.   

Kontaktdagar ger en möjlighet för var och en i gruppen att välja studiebesök i regionens olika 

verksamheter, eller hos organisationer som berörs av regionens verksamhet, för att få bästa 

möjliga stöd för uppdraget. Gruppen valde sommaren 2017 att prioritera kontaktdagar på 

sjukhusens vårdavdelningar så att vi gemensamt kunna skapa oss en bild av hur vården 

fungerar under semestertider i de verksamheter som måste fungerar året om och dygnet runt.   

Vid Demokratitorgen som arrangeras på skolorna varje termin möts regionfullmäktiges 

ledamöter/ersättare och gymnasieungdomar. Vänsterpartiet har varit representerat på de flesta 

av torgen under 2017. 

RF-gruppen samarbetar med de kamrater som har regionuppdrag utan att vara ledamöter eller 

ersättare regionfullmäktige. Det görs bl.a. i träffar för alla hälso- och sjukvårdspolitiker och 

träffar för alla som har uppdrag inom det andra benet av regionens verksamhet; regional 

utveckling. Med framgång har vi även samlat kultur- respektive 

kollektivtrafiksförtroendevalda till kortare möten.  

De allra flesta i RF-gruppen har under året debatterat, presenterat frågor, interpellationer och 

motioner från talarstolen i fullmäktige. 

Några av de politiska frågorna under året  

Vårt budgetförslag för 2018-2020  

Budgetarbetet prioriterades under våren och har gjorts i samverkan med representantskapet.  

Vänsterpartiets budgetförslag heter ”Ett jämlikt och jämställt Västra Götaland – vi gör 

skillnad ” och har fokus på att med våra grundläggande värderingar söka lösningar på 

ojämlikhet i hälsa på grund av klass och kön, de ekonomiska underskotten i sjukvården och 

att det skall finnas en god hälso-och sjukvård i hela Västra Götaland. Det behövs mer pengar 

till sjukhusvården och det är Hälso- och Sjukvårdsnämnderna som med sitt 

medborgarperspektiv är bäst skickade att göra det.  

Bristen på sjuksköterskor och undersköterskor präglar vården och måste lösas med en bättre 

personalpolitik. Därför prioriteras i budgeten satsningar på tillräckliga resurser till sjukvården. 

Vi vill se förbättringar för arbetsvillkoren för vårdpersonalen genom högre, jämlika löner och 

kortare arbetstid för den som arbetar natt eller del av natt och en bättre bemanning.  

Utvecklingen av psykiatrin är prioriterad och det är vi som står för att lyfta fram perspektivet 

om Mänskliga Rättigheter.  



Vi föreslår frysta biljettpriser i kollektivtrafiken och sänkt pris på Regionen Runt 30 dagar. 

Kulturens utvecklingsområde är främst kultur för barn och unga.  

Vi föreslår en skattesats på 11,78 kronor. Det är 30 öre mer än vad den blågröna majoriteten 

beslutade och 20 öre högre än vårt budgetförslag året innan.  

Hälso- och sjukvårdsfrågorna  

Året inleddes med krisen på Sahlgrenska direkt efter årsskiftet. Patientsäkerheten var hotad på 

akutmottagningen när vårdavdelningar var överfulla. Den blågröna ledningen valde att skylla 

på att Göteborgs kommun inte tar hem sina färdigbehandlade patienter. Vi i Vänsterpartiet 

mötte vårdpersonal som demonstrerade utanför Sahlgrenska i samband med regionstyrelsens 

sammanträde. Vi skrev i debattartikel i GP som fick stort genomslag och under inledningen 

av året var det tydligt att det var Eva media sökte upp för kommentarer om krisen i 

sjukhusvården.  

Svårigheterna med att behålla och rekrytera personal har fortsatt under 2017. Sjukfrånvaron 

har sjunkit något, på motsvarande sätt som gäller i landet som helhet. Personalomsättningen 

och misslyckandet med att bryta beroendet av bemanningsföretag i vården har fått 

uppmärksamhet. Vi har fortsatt att lyfta fram frågan om kortare arbetstid dels inom 

Regionservice med sin tuffa arbetsmiljö, dels för dem som jobbar natt i vården. Allt med 

sextimmarsdag för alla som en långsiktig målsättning.  

En av de stora frågorna under 201 Vårdval Mödravård försvann i stort sett från agendan 2017. 

Även den blågröna ledningen lär ha haft svårt att se några fördelar med att driva igenom den 

privatiseringsreformen. Istället dök ett annat vårdval upp i slutet av 2017, Vårdval 

Specialisttandvård för barn. Vi yrkade på att det inte skulle genomföras.  

Förlossningsvården har varit aktuell under 2017. Genom förhandlingar med regeringen 

lyckades vänsterpartiet få igenom satsningar på förlossningsvården, men vi tycker att det varit 

trögt med att få ut pengarna som reella satsningar till förlossningsavdelningarna.  

Omställningen av sjukvården har varit en stor fråga under 2017. Mer ska göras inom 

primärvården och mindre andel av vården ska ske inom sjukhusen. Delar av sjukvården 

behöver av kvalitetsskäl koncentreras. Vi har särskilt uppmärksammat behovet av att 

verkligen planera för hur vi ska kunna bemanna primärvården med t.ex. läkare och 

sjuksköterskor.  

Regionutvecklingsfrågor 

2017 har handlat mycket om infrastrukturfrågor. Parallellt har Västra Götalandsregionen 

planerat både de egna infrastrukturmedlen och försökt påverka för satsningar i den nationella 

planen för infrastruktur. Vad gäller den senare var det en stor besvikelse att förslaget inte 

innehåll en ny järnväg mellan Borås och Göteborg. Vi har försökt påverka vänsterpartiet inför 

riksdagsbehandlingen bland annat genom att träffa Jonas Sjöstedt i frågan.  

Inom det som benämns Sverigeförhandlingen har vi stått bakom storstadssatsningar på 

kollektivtrafik i Göteborg 

Vi sticker ut som det enda parti som vill sänka och hålla nere biljettpriserna i kollektivtrafiken 

och utveckla trafiken på landsbygden. Det har tydliggjorts vid tex fullmäktigesammanträdena.  



Ett nytt system för biljetter och zonindelning har föreslagits och processen med det fortsätter 

under 2018. 

Politiska framgångar under året 

Att jobba politiskt i opposition gör att mycket kraft läggs på rent opinionsarbete. Det är oftast 

i det mer informella arbetet utanför eller inför de politiska mötena som vi som 

förtroendevalda påverkar; i samtal med andra förtroendevalda, med fackföreningar eller olika 

organisationer. Samtal som tillsammans med mediala utspel påverkar majoriteten eller 

verkligheten på ett sätt som vi inte alltid kan spåra.  

Vårt aktiva kritiserande av Vårdval Mödravård har med all säkerhet bidragit till att det inte 

genomförts av den blågröna majoriteten  

Vi har uppmärksammat majoriteten på att när OB-ersättningen för nattarbete dubbleras får 

inte Kommunals yrkesgrupper inom vården glömmas bort.  

Vänsterpartiet i riksdagen har i förhandlingar med regeringen fått igenom ett sommarlovskort 

i kollektivtrafiken för alla unga. Vi har i regionen tagit informella initiativ till att det kommer 

att utformas som ett Regionen Runtkort, inte ett kommunalt kort, inför sommaren 2018.  

Inom kulturnämnden uppmärksammade vi att det behövs ett fortsatt stöd till föreningslivet när 

de arrangerar kulturella aktiviteter där nyanlända och alla andra ska få gemensamma 

mötesplatser.  

Vår motion om att ta bort patientavgifter inom tvångsvården blev verklighet.  

Vi har fått igenom ökat stöd till de delar av Science Centers som är inriktade på att inspirera 

barn och unga inom naturvetenskap, teknik och miljökunskap.  

Vi har tagit initiativ till förstärkt uppföljning av upphandlad verksamhet, i efterdyningarna av 

skandalen med den stängda vårdcentralen Angered Care.  

Vi har tagit initiativ inom #metoo-rörelsen. Som en personalfråga i personalutskottet och i en 

fullmäktigedebatt uppmärksammat frågan inom kultursfären. Vi har fått uppslutning bakom 

vårt yrkande i regionstyrelsen om att regelbundet och långsiktigt följa upp arbetet mot 

sexuella trakasserier och kränkningar. 

Vår uppfattning är att våra förslag om frysta respektive sänkta biljettpriser inom 

kollektivtrafiken påverkat den blågröna ledningen till en markering genom att sänka priset på 

Regionen Runt 30 dagar från 2016 till 2017.  

 

Så har vi synts i media 

Medialt har alla förtroendevalda bidragit till att presentera budgetförslaget för 2018-2020. 

Gruppen har debatterat biljettpriser, personalfrågor, förlossningsvård och stängda vårdplatser. 

klimatfrågor, ungdomsrabatt i kollektivtrafiken,  

Svårigheterna att behålla och rekrytera personal, både sjuksköterskor och undersköterskor, har 

blivit en allt större fråga, som hela RF-gruppen uppmärksammat i media på flera sätt.  



Ensamkommande unga och hur de behandlas av samhället och vården har vi skrivit 

debattartiklar om.  

Vi har skrivit om att resecentrum behöver vara inbjudande och funktionella om vi ska få fler 

att välja kollektivtrafik.   

Vår synlighet i sociala medier, främst Facebook, har utvecklats under 2017. De sociala 

medierna och det speciella sättet att uttrycka sig kort, koncist och med bildmaterial utvecklas 

snabbt och blir allt viktigare.  

Vi har, liksom ifjol, gjort en populärversion av vårt budgetförslag i form av en tryckt åttasidig 

broschyr i fyrfärg, som vi spridit.  

Regionstyrelsegruppen  

Regionstyrelsegruppens ambition har varit att fortsätta inhämta kunskap, utveckla och föra ut 

vänsterpartiets politik i Västra Götalandsregionen.  

Under ett år görs ett flertal studiebesök inom regionens verksamheter. Besök har bland annat 

gjorts på Lidköpings lasarett, Neuroteam i Alingsås. Strokeavdelningen på Sahlgrenska, 

operation på Mölndals sjukhus,  Angereds närsjukhus, Högskolan Väst, Sötåsens 

naturbruksgymnasium och Samordningsförbundet Delta.   Gruppen har även träffat 

Kommunal, Vårdförbundet och Läkarförbundet. Bland intresseorganisationer vi träffat kan 

RFSL, RFSU och Handikappförbundet VGR nämnas 

I februari gjordes en miniturné till Borås då RS-gruppen träffade partiföreningen i Borås, 

pratade med personalen på en familjecentral, guidades på Textilmuséet och besökte 

föreningshuset Simonland. Vi besökte även en idrottshall som särskilt välkomnade 

funktionsnedsatta.  

RS-gruppen har, liksom många ur RF-gruppen, hämtat inspiration och kunskap vid partiets 

Vänsterdagar i Malmö i september 

Vi har träffat partikamrater inom det som benämns ”storstadsträff” med Skåne och 

Stockholm. Vi har haft besök av region- och landstingskollegor (v) från Västerbotten, 

Värmland och Uppsala.  

Eva är ledamot av representantskapet och adjungerad till styrelsen. Jan deltar även i egenskap 

av att vara ombudsman. Genom representantskapet och representantskapets styrelse styrs, 

förankras och diskuteras alla VGR-frågor av större vikt 

Regionstyrelsegruppen har informerat om våra politiska förslag via hemsida, månadsbrev till 

distrikten och Facebookkonto. 

Motioner 

- Motion om kortare nattarbetstid i vården 

- Motion om att inrätta en akut för våldtagna 

- Motion om att fråga om våld som en rutin 

- Motion om vård till papperslösa på samma villkor 

- Motion om handlingsplan för att säkra tillgången på allmänläkare 

- Motion om service och inomhusmiljö vid våra resecentrum 

- Motion om en mer jämlik tandvård 



- Motion om kombinationsbiljetter kollektivtrafik-kultur 

Alla med flera undertecknare ur RF-gruppen 

Interpellationer 

- Eva om krisen på akutmottagningarna 

- Carina om fortsatt vård för åldersuppskrivna ungdomar 

- Carina om stängning av vårdcentraler 

Enkla frågor  

- Jan om läget på Kungälvs sjukhus 

- Jan om digitalt högkostnadsskydd 

- Eva om kompetensflykt från förlossningsavdelningarna 

- Eva om högre löner och kortare arbetstid för vårdpersonal 

- Eva om tillgången till personal under sommaren 

- Annette om sommaren i NU-sjukvården 

- Jan om situationen på Kungälvs sjukhus 

- Carina om förlossningsvården under sommaren 

- Jan om vem som får lägga anbud inom västra hälso- och sjukvårdsnämnden 

- Egon om inköpsorganisationen 

- Eva om inhyrda sjuksköterskor 

- Egon om Vara resecentrum 

- Carina om köerna till transvården 

- Egon om parkeringsavgifter inom sjukresorna 

- Eva om dubblad OB-ersättning till alla som jobbar natt i vården 

- Jan om hästanläggningen på Axevalla 

- Marjan om sexuella trakasserier på regionens scener 

- Egon om anslutningstider i kollektivtrafiken 

 

 

  

 

 

 

 


