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Årsberättelse Regionfullmäktigegruppen 2018 

År 2018 har tydligt präglats av att det varit valrörelse och val till regionfullmäktige 9 
september. Under ett valår vänds mer av arbetet ut mot väljare, även om det parlamentariska 
arbetet också pågår.  

Vänsterpartiet i Västra Götalandsregionen gjorde ett gott valresultat och fick 9,63% av 
rösterna eller 109 040 röster Det är +1,29 procentenheter jämfört med det resultat som vi hade 
i valet 2014 (8,34% ), som i sig också var ett bra valresultat.  

Vi fick två ytterligare mandat i regionfullmäktige och ökade från 13 till 15 mandat. De 
tillkommande mandaten finns i Västra resp Göteborgs valdistrikt. Det här valet var det första 

med nya valkretsar; Göteborg, västra, östra, norra och södra.  

Valframgången och en valteknisk samverkan med socialdemokraterna ledde till fler uppdrag i 
nämnder och styrelser. Vi har fått tillsätta presidieplatser som vice ordförande/ andre vice 

ordförande i Miljönämnden, Folkhögskolestyrelsen, Beredningen för folkhälsa och social 
hållbarhet och Styrelsen för sjukhusen i väster.  

Ordinarie ledamöter i Regionfullmäktigegruppen tom RF 9 okt 2018 

Göteborg: Eva Olofsson, Lars Engen, Carina Örgård, Lars-Erik Hansson, Nadia Mousa, 

Jesper Odelberg 

Bohuslän: Jan Alexandersson, Jessica Wetterling 

Älvsborg norra: Annette Ternstedt, Fahimeh Nordborg 

Älvsborg södra: Marjan Garmroudi 

Skaraborg: Egon Frid, Inger Lilja 

Ersättare i turordning tom RF 9 okt 2018 

Göteborg:  Mia Mårtensson, Jose Romero, Jöran Fagerlund, Mats Berglund, Annika 

Enghamre, Lars-Eric Bergqvist 

Bohuslän: Kerstin Joelsson-Wallsby, Björn Saletti, Knut Nordin 

Älvsborg norra:  Patrik Dahlin, Anette Holgersson, Åsa Svedjenäs  

Älvsborg södra: Christin Stormvall, Anita Spjut, Emil Person Torgersson, Peter Wiberg  

Skaraborg: Ove Nordström (tom april), Åsa Berg, Elizabeth Fredriksson, Martin Johansson 

(from juni)     



Gruppledning och politiska sekreterare 

Gruppledare och regionråd: Eva Olofsson.  

Ersättare i regionstyrelsen: Jan Alexandersson  

 

Ordinarie ledamöter i Regionfullmäktigegruppen som tillträdde 23 okt - 18 

Göteborg: Eva Olofsson, Monika Djurner, Carina Örgård, Lars-Erik Hansson, Jesper 

Johansson, Can Altintasli, Nadia Mousa,  

Västra: (Jessica Wetterling) Jan Alexandersson, Anette Holgersson, Marie Lindqvist  

Norra: Kerstin Joelsson-Wallsby, Ulla Carlson 

Södra: Marjan Garmroudi 

Östra: Bille Karlsson, Erik Kyrkander 

Ersättare Regionfullmäktigegruppen i turordning som tillträdde 23 okt - 18 

Göteborg; (Finn Hellman) Louise Jeppsson, Alejandro Del Castillo Alvarez, (José Arévalo)  

Gunilla Hellén, Jöran Fagerlund, Frida Tånghag, Patrik Helgeson 
Norra: Fahimeh Nordborg, Mats Berglund, Ewa Espling 

Västra ;   (Marie Lindqvist)  Birgit Lövkvist, Peter Spjuth,  

Södra: Christin Stormvall, Emil Person Torgersson, Therese Lehtimäki  

Skaraborg: Evalena Öman, Mattias Pettersson, Lisbeth Ider  

(De som står inom parentes är invalda , men har valt att avsäga sig sitt uppdrag eller har 
flyttats från ersättarplats till ordinarie plats)  

Den första ersättaren i varje distrikt, benämns tjänstgörande ersättare och deltar på 
gruppmöten och regionfullmäktiges sammanträden. Göteborg har två tjänstgörande ersättare 
eftersom valdistriktet har mer än fem ledamöter.  

Regionstyrelsegrupp fram till 23 okt – 18  

Eva Olofsson och Jan Alexandersson är regionstyrelsegrupp. Under våren har gruppen haft 

förstärkning av Marjan Garmroudi som utökad regionstyrelsegrupp vid vissa möten/träffar. 
Anställda som politiska sekreterare: Niklas Theodorsson och Lena Karlsson  

Regionstyrelsegrupp efter 23 okt - 18 

Eva Olofsson, Jan Alexandersson och Carina Örgård är regionstyrelsegrupp. Anställda som 

politiska sekreterare: Niklas Theodorsson och Lena Karlsson. En halvtidstjänst som politisk 
sekreterare finns, men rekryteringen avslutades inte under 2018.  

 



Aktiviteter under året 

Regionfullmäktigegruppens möten och interna arbete 

Gruppen har haft möten 29 januari, 7 mars, 9 april, 28 maj 8 oktober, 22 oktober och 26 
november. Det två sista mötena var det nya gruppen som träffades.  

22 respektive 23 februari hade vi en träff för alla våra förtroendevalda inom regional 

utveckling respektive hälso- och sjukvård, främst med syfte att låta alla ge inspel i vårt arbete 
med budget för 2019-2021.  

18 maj hade vi en kandidatträff i Vänersborg för dem som var tilltänkta som vår nya grupp. 

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 2018 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.   

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 gjordes i samverkan med representantskapet.  

Vänsterpartiets budgetförslag heter ”Ett Västra Götaland för alla – inte bara några få” 

Budgeten har ett fokus på ett jämlikt och jämställt Västra Götaland på ekologiskt hållbar 
grund. Vi fokuserade på orimligt långa väntetider och sjukhusens stängda vårdplatser på som 
leder till överbeläggningar i våra prioriteringar. Frågor som vi tog upp var fast vårdkontakt, 

mobila team och sammanhållen vård för sköra multisjuka äldre och kroniskt sjuka. Vården av 
människor med psykisk ohälsa fick särskild uppmärksamhet. Personalfrågorna har 

prioriterats. Utlokalisering av patienter, överbeläggningar och långa väntetider till vården 
påverkar i sin tur arbetsvillkoren för personalen och personalbristen blir ett allt större 
problem.   

 
Vi föreslog att biljettpriserna inte skulle höjas alls 2019 och att priset för pendlarkortet 

Regionen runt skulle sänkas. Vi ville stärka människors möjlighet till utbildning och arbete, 
bland annat genom folkhögskolornas angelägna uppdrag. Vi föreslog en skattesats på 11,78 
kronor. Det är 30 öre mer än vad den blågröna majoriteten beslutade och samma nivå som 

vårt budgetförslag året innan.  
 

Fler punkter ur vårt budgetförslag 
 

1. Tillräckligt med resurser till hälso- och sjukvården genom kompensation för 

kostnadsökningar och befolkningsökning. De ständiga nedskärningar som drabbar 
vården har sin grund i årlig snålfinansiering.  

2. Ge möjlighet att säkra fullt bemannade vårdavdelningar och operationsrum. Därför 
satsar vi 600 miljoner för att ge möjlighet att skapa en hållbar arbetsmiljö genom att 

anställa fler eller korta arbetstiden.  



3. Totalt 400 miljoner satsas under 3 år för att skapa jämställda löner, inklusive en 
låglönesatsning. De som arbetar i vården i Västra Götalandsregionen har lönenivåer 
under medel i övriga landsting.  

4. 50 miljoner satsas på att korta nattarbetstiden till 30 timmar i veckan för de som 
arbetar enbart natt och motsvarande sänkning för de som arbetar delvis natt.  

5. 150 miljoner kronor satsas på att bygga ut primärvården för att kunna ta ett större 
ansvar av vården.  

6. Flera reformer för en mer jämlik hälsa: fri influensavaccinering 65+ och för 

riskgrupper, fler subventionerade preventivmedel till 25 år, höjd åldersgräns för den 
fria ungdomstandvården och fria besök på ungdomsmottagningar och inom 

vuxenhabiliteringen.  

Vi har haft en beredning för politisk organisation inför kommande mandatperiod. Vi nådde 
konsensus i de flesta frågor, men vi var ensamma om att prioritera rättighets- och 

folkhälsofrågor. Vi vill vi ha det i nämndform, istället för de regionstyrelseberedningar som 
beslutades. Vi fick dock igenom en beredning under regionfullmäktige som ska komma med 

förslag till alternativ till dagens beställar/utförarmodell  

 

Hälso- och s jukvårdsfrågorna  

Hälso- och sjukvårdsåret har kännetecknats av den personalkris och ekonomiska kris som rått 
ute på framför allt sjukhusen. Redan under årets första månader rusade de ekonomiska 

underskotten på sjukhusen i höjden. De stora problemen med överbeläggningar har varit det 
största misslyckandet för den blågröna politiska ledningen. Västra Götalandsregionen har 
under hela året haft störst problem med överbeläggningar i hela Sverige. Svårigheten att 

rekrytera sjuksköterskor är en stor del av förklaringen.   

Det har gjort att våra debattartiklar och interpellationer har känts som Marx uttalande om att 
historien upprepar sig. I rapport efter rapport och på politiskt möte efter politiskt möte har 

siffrorna visat dålig ekonomi, dålig tillgänglighet och åtgärdsplaner utan effekt. Den blågröna 
minoriteten har ständigt efterfrågat sin tulipanaros om förbättrad tillgänglighet och förbättrad 

ekonomi. I september visade de sitt rätta jag och fattade i Regionfullmäktige beslutet om att 
ekonomi i balans definierades som viktigare än tillgänglighet. Sjukhusens styrelser skulle 
genomföra de åtgärder som fick minst negativa konsekvenser för arbetsmiljö och 

tillgänglighet. Deras felprioritering av befolkningens behov av vård och de anställdas rätt till 
bra arbetsmiljö kan inte uttryckas tydligare.  

Det styrtal som ständigt återkom under hösten 2018 var att sjukhusens bemanning skulle ner 
till 2016 års nivåer. Stenhård prövning av nytillsatta tjänster och stängda vårdavdelningar var 
ständiga förslag på de olika sjukhusen. Genom denna hårda ekonomistyrning togs viss 

kontroll över sjukhusens ekonomi under hösten, men den totala underfinansieringen inför 
2019 är ändå stor. Med personalbrist, problem med överbeläggningar, vårdköer och en riktigt 

snål budget inför 2019 kommer det att bli ett ännu tuffare år 2019 på sjukhusen.  

En av de stora frågorna under 2018 var de blågrönas förslag att införa ett vårdval 
tandreglering för barn och unga. Vi har varit aktiva i debatten med både artiklar, frågor, 

interpellationer och yrkanden. Året slutade med att den blågröna ledningen valde att lägga ner 
frågan, bland annat efter att ha kunnat konstatera att  sverigdemokraterna ställde sig på samma 



sida som oss och socialdemokraterna. Frågans utveckling påminner om 2017 års debatt om att 
införa Vårdval mödravård, som inte heller det genomfördes i slutändan.  

Svårigheterna med att behålla och rekrytera personal har fortsatt under 2018. Sjukfrånvaron 

har sjunkit något, på motsvarande sätt som gäller i landet som helhet. Personalomsättningen 
är fortsatt hög, om än inte stigande.    

Omställningen av sjukvården är ett flerårigt arbete. Mer ska göras inom primärvården och 
mindre andel av vården ska ske inom sjukhusen. Delar av sjukvården behöver av kvalitetsskäl 
koncentreras. Det har genomförts flera positiva reformer under året, bland annat en 

försöksverksamhet med närakut vid Östra Sjukhuset och utbyggd kvällsjour på Närhälsan i 
Strömstad. Hemsjukvårdsteam från vårdcentralerna har breddinförts på alla vårdcentraler 

under året och närsjukvårdsteam från sjukhsuen håller på att införas i hela VGR.  

Under 2018 har vi äntligen kommit fram i upphandlingen av IT-system för vården 
”Framtidens vårdinformationssystem och beslut har fattats. Överklaganden av beslutet vann 

inte gehör hos domstol och nu kan systemen börja installeras och genomföras om några år.  

Den omfattande frågan om sjukhusstrukturen i Göteborg har processats på olika sätt under 

våren.  

Regionutvecklingsfrågor 

 

2018 har gett mer positiva besked om järnvägen mellan Borås och Göteborg genom att den 
lyfts in i nationell plan för infrastruktur.  Intensivt lobbyarbete, där även vi bidragit, kan ha 

påverkat. Den nationella planen förbättrades efter remisstiden och har bland annat ett utökat 
järnvägsunderhåll från 75 till 125 miljarder kronor, jämfört med nuvarande plan Detta innebär 
viktiga satsningar på tågbanor i regionen. Slussar i Trollhättan finns också med.  

En rad beslut har tagits om överenskommelser med Göteborgs stad om hur spårvagnstrafiken 
ska ägas och driftas framöver. Vi försökte hålla ihop spårvagnsbolaget med bussbolaget för 
att värna jobben och ha jobben kvar med Göteborgs stad som arbetsgivare, men misslyckades. 

Vi la dock en motion om att kollektivtrafik ska drivas i egen regi, såväl bussar som tåg och 
spårvagnar.  

Ett nytt system för biljetter och zonindelning har utarbetats under lång tid, och varit aktuellt 
under hela 2018 i en komplicerad beslutsomgång. När beslutet nu är fattat får Vänsterpartiet 
fortsätta kampen med att argumentera för att varken zonsystem eller något annat ska leda till 

högre biljettpriser. 

Vi var aktiva i att få till sommarlovskortet i kollektivtrafiken. Alla politiska partier var 

överens om att göra kortet regionalt, men vi var ensamma om att uppmärksamma att det borde 
gälla även unga med behov av färdtjänst och unga som bor där trafiken är Närtrafik.  

Vi har motionerat om funktionen “regional samordnare för arbetsmarknadsfrågor”. När 

arbetslösheten är låg och företagen går bra, så nämns det i regionutvecklingssammanhang 
bara i förbigående att det inte gäller alla. Vi vill att regionen istället uppmärksammar de 

klyftor som uppstår på arbetsmarknaden när alltfler inte anses hålla måttet. För att de brister i 
språkkunskaper och kompetens. För att de som drabbats av ohälsa eller har en 
funktionsnedsättning. Vi ska koncentrera oss på dem som behöver våra insatser mest.  



Vi har värnat relationen till de organisationer i det civila samhället som vi behöver ha en god 
samverkan med. Ett mödosamt utarbetat samarbete riskerar att raseras i en ny politisk 
organisation och det har vi försökt förhindra 

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 tandreglering för barn och unga har med all säkerhet 
bidragit till att det inte genomförts av den blågröna majoriteten   

Vår motion om att vården på rutin ska fråga om våld bifölls i regionfullmäktige  

Vi fick också bifall till en motion av Jessica Wetterling och Lars-Erik Hansson om att utreda 
införande av räntefri delbetalning på tandvård.  

Så har vi synts i media 

 

Medialt har alla förtroendevalda bidragit till att presentera budgetförslaget för 2019-2021. 

Gruppen har debatterat biljettpriser, sommarlovskort, priset på tandvård, sextimmarsdag,  
personalfrågor, tandreglering, tågstopp, bassäng i Falköping och stängda vårdplatser.  

Svårigheterna att behålla och rekrytera personal, både sjuksköterskor och undersköterskor och 
andra, har blivit en allt större fråga, som hela RF-gruppen uppmärksammat i media på flera 
sätt. Under den torra och varma sommaren uppmärksammade vi vattenfrågor på olika sätt.  

Vår synlighet i sociala medier, främst Facebook, har utvecklats under 2018 bla genom att det 
varit valrörelse och dessa medier har snabbt blivit allt viktigare i debatten. Vi har köpt 
spridning av våra facebookinlägg och fått många fler följare. I samband med valet har 

listtopparna deltaget i ett otal debatter och utfrågningar, Bland annat i SVT Väst och 
lokalradio. 

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 olika sjukhus, vårdcentraler och andra verksamheter inom sjukvården. Vi har besökt  
tågverkstaden och Rörstrands porslinsmuseum i Lidköping.  Gruppen har även träffat 
Kommunal, Vårdförbundet och Fysioterapeuterna. Vi har träffat ett flertal 

intresseorganisationer. 

 



Vi har träffat partikamrater, inom det som benämns, ”storstadsträff”,  från Skåne och 
Stockholm.  

Genom representantskapet och representantskapets styrelse styrs, förankras och diskuteras 

alla VGR-frågor av större vikt. Eva är ledamot av representantskapet och adjungerad till 
styrelsen. Jan deltar även i egenskap av att vara ombudsman. 

 Regionstyrelsegruppen har informerat om våra politiska förslag via hemsida, månadsbrev till 
distrikten och Facebookkonto. 

Motioner  

 - Parkeringsavgifter ska ingå i ersättningen för sjukresor 

- ”Regional Samordnare” för arbetsmarknadsfrågor. 

- Västtrafik ska köra kollektivtrafik i egen regi. 

- Stärkt psykiatrisk vård för unga vuxna i hela Västra Götaland. 

  

Interpellationer 

 Eva Olofsson om att våga satsa långsiktigt på förlossningsvården. 

Jan Alexandersson om minskad ambitionsnivå i folkhälsoarbetet. 

Eva Olofsson om att nå jämställda löner i VGR.  

Carina Örgård om vem som tar ansvar för vuxna med behov av begåvningsutredning.  

 
Jan Alexandersson (V) om Västra Götalandsregionens 

samarbete med civilsamhället 
 
Monica Djurner (V) om befolkningens rätt till vård  

 

Enkla frågor  

 

-Eva Olofsson om arbetsmiljön på gynekologisk operation på Östra sjukhuset. 
 

-Annette Ternstedt om jämlik tillgång till neuroteam i Västra Götaland.  
 
-  Carina Örgård om personer med könsdysfori. 

 
 - Eva Olofsson om läget på Sahlgrenskas akutavdelning.  

 
- Carina Örgård om vård för åldersuppskrivna ungdomar.  
 

- Jan Alexandersson om sommarlovskort för ungdomar. 
 



- Eva Olofsson om neurologipatienter. 
 
-  Eva Olofsson om långa köer till assisterad befruktning för ensamstående kvinnor  

 
-  Eva Olofsson om sommarsituation och vårdplatser.  

 
-  Jan Alexandersson om sjukresor och färdtjänst. 
 

-  Carina Örgård om psykiatrisk vård för åldersuppskrivna ungdomar.  
 

-  Bille Karlsson om nedskärningar på ambulansen. 
 
- Anette Holgersson om planerna att stänga vårdplatserna på Nordhemskliniken.  

 
- Kerstin Joelsson-Wallsby (V) om nedskärningar på ambulansen. 

 

  

 

 

 

 


