
Fokus på hälsa
Det här är en avsiktsförklaring mellan Miljöpartiet de gröna, Vänsterpartiet 
och Socialdemokraterna i Landstinget Västmanland. Utifrån våra partiers 
valmanifest så är det tydligt att dessa partier ligger nära varandra i många 
frågor. Efter långa diskussioner har vi kommit fram till att det bästa för 
invånarnas hälsa och utveckling, är att vi tre partier inleder ett långsiktigt 
samarbete på landstingsnivå. 
Första steget i detta samarbete är att presentera ett antal områden där vi är 
överens om vad vi vill förbättra inom Landstinget Västmanland.

Vi vill att Landstinget Västmanland ska vara ett hälsofrämjande landsting 
som:

• sätter fokus på hälsa.
• är tillgängligt för alla.
• tar hänsyn till klimatet
• satsar på infrastrukturen
• skapar bra miljöer
• vårdar och utvecklar vårt kulturarv
• ger alla verksamheter rätt förutsättningar

Ett hälsofrämjande landsting
Ingen vill bli sjuk. Idag väntar sjukvården passivt för att ta emot de som blir 
sjuka. Vi vill ändra fokus och skapa en aktiv hälsovård, som ser till att så 
många som möjligt håller sig friska. Genom att satsa på förebyggande 
hälsovård får vi mer tid och resurser över för de som blir sjuka.

Vi vill:
• ge vårdcentraler möjlighet att bli hälsocentraler.
• genomlysa och utveckla rehabilitering och habilitering.
• stimulera hälsocentralerna att bilda hälsoteam för en bredare kompetens.
• använda hälsoteamen för att se hela människan och bryta skadliga 
beteenden.
• modernisera samarbetet med andra landsting och länets kommuner.
• använda kultur och idrott för hälsofrämjande insatser.

Hälsoteam



• Underlättar korrekt diagnos och behandling.
• Har kompetens inom geriatrik, psykologi och kognitiv coaching.
• Underlättar direktkontakt med rätt vårdgivare.

Ett tillgängligare landsting
Det måste bli lättare att komma i kontakt med vården. Vi vill satsa på att 
korta väntetiderna, i telefon och i väntrummen.

Vi vill:
• ha max 4 timmar på akuten. Inom den tiden ska man ha blivit behandlad, 
inlagd eller överförd till annan vårdnivå.
• ha akutläkare på akuten för en säkrare och snabbare diagnos.
• införa hembesök av läkare eller sjuksköterska till sjuka barn, 
funktionshindrade och äldre.
• att familjeläkarna ska kunna lägga in patienten direkt på närsjukhusen.
• att landstinget ska vara tillgängligt för alla oavsett funktionsnedsättning.
• höja kraven på telefontillgänglighet hos vårdcentraler och andra 
mottagningar.

Ett miljövänligare landsting
Vi vill att Landstinget Västmanland ska bli ledande på miljöområdet. En ren 
och bra miljö är viktigt för att hålla sig frisk. Vidare måste vi se över och 
förbättra länets infrastruktur utifrån ett hälsoperspektiv.

Vi vill:
• miljöcertifiera landstingets verksamhet.
• skapa ett fastighetsbestånd som tillför snarare än förbrukar energi.
• energieffektivisera lokaler via ny teknik och satsa på hållbara energi källor.
• att minst 30 procent av upphandlat livsmedel ska vara ekologiskt, i ett 
första steg.
• byta ut landstingets fordon till fordon som går på miljövänliga bränslen.
• utveckla länets infrastruktur för utveckling i länet.
• satsa på ett utbyggt stomlinjenät och ett gemensamt biljettsystem i 
Mälardalen.
• ha ett tydligt miljöfokus i upphandlingar, där miljövänliga transporter ska 
ingå.
• utgå från de minst förorenande transporterna vid planering och 
ombyggnationer.

Ett mänskligare landsting
Kultur är en samhällsekonomisk investering i kommun- och länsinnevånarna, 
inte en företagsekonomisk kostnad. Det kreativa skapandet har stor 
betydelse för den egna utvecklingen och möjligheten för nya näringar att 
växa fram.

Vi vill:



• se kultur som en viktig del i vården.
• ta ett större ansvar när det gäller kommunalförbunden för teater och 
musik.
• stimulera länsövergripande samarbeten för både teater och musik.
• öppna teaterhuset för evenemang som är för små för konserthuset.
• kombinera egen ensemble med fria grupper och duktiga amatörer.
• ha mer samarbete med kommunerna enligt modellen ”ett kulturliv för alla”.
• tillsvidare behålla dagens lösning med kommunalförbunden med Västerås 
stad.

Lika förutsättningar
Alla verksamheter ska ha lik förutsättningar oavsett om de i drivs privat eller 
offentlig regi.

Vi vill:
• att landstingets revisorer ska ha samma insyn oavsett om verksamheten 
drivs i privat eller offentlig regi.
• satsa på arbetsformen hälsoteam, så att vården ser till hela människan.
• stödja forskning på beprövad erfarenhet gärna tillsammans med andra 
aktörer, exempelvis Mälardalens högskola.


