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Inledning 
Gott förvaltarskap med hjärta för Västmanland. 

”Med den enskilda människans ansvar för sitt liv, sina resurser, beslut och handlingar följer ett 

förvaltarskap. Ansvaret att förvalta gäller såväl de egna som de gemensamma tillgångarna. 

Förvaltarskap över gemensamma resurser rör såväl materiella som andliga och kulturella värden. 

Miljön och naturresurserna måste förvaltas ansvarsfullt, så att goda livsbetingelser inte äventyras 

och så att kommande generationer också får del av dem.  

En socialt och ekologiskt ansvarsfull marknadsekonomi byggt på ett fritt företagande ger goda 

politiska förutsättningar för ett gott förvaltarskap.” (Ur Kristdemokraternas principprogram) 

I detta länsprogram beskriver KD Västmanland nuläget i Västmanland och vilka förslag vi har för att 

möta de problem som finns och stärka länets position. 

Programmet ska läsas som vallöften från KD Västmanland på alla tre politiska nivåer – kommun – 

region – riksdag, och svara på frågan varför det behövs en riksdagsledamot för KD från Västmanland. 

Programmet kompletteras med vallöften på nationell nivå, samt i respektive kommunal 

partiavdelning.  

I KD Västmanlands länsprogram eftersträvas balans inom förvaltarskap mellan människor, miljö och 

ekonomi. För att komma till rätta med flera av länets strukturella problem menar vi att Västmanland 

behöver göra flera omtag för att samarbeta på bättre sätt. Dessutom behövs nya ekonomiska 

överenskommelser. Vi lämnar svar på hur vi ser på hur fem av dessa svårlösta utmaningar skulle 

kunna lösas gemensamt mellan länets aktörer. 

Vårt mål är ett samhälle där friheten att forma sitt eget liv går hand i hand med ansvaret för sin 

medmänniska. Vi vill bygga ett samhälle som håller samman. Ingen ska hållas tillbaka och ingen ska 

lämnas efter. 

Vi är redo att göra skillnad med hjärta för Västmanland. 
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Människor 
Nuläge Västmanland 

De allra flesta i Västmanland trivs och mår bra, men det råder ojämlikhet i livsvillkor och brist på 

jämställdhet både geografiskt inom Västmanlands län och mellan olika grupper av länsinvånare. I 

länet har skolresultaten under lång tid legat på en lägre nivå än för riket i genomsnitt. Bristande 

skolframgång, drabbar den enskilde hårt och innebär stora kostnader för samhället. Höjda 

skolresultat är viktigt för länets utveckling. 

Mer behöver göras för att främja äldres hälsa. Mer behöver också göras för att fler ska få diagnos och 
adekvat vård vid sviktande psykiskt mående. Den ofrivilliga ensamheten är stor i vissa grupper. 
 
Kriminalitet med koppling till narkotika har ökat kraftigt. Ungdomars psykiska mående fortsätter 
försämras. Åldern 0-5 år är lika viktig som skolan för att stärka hälsan. Det globala säkerhetsläget har 
försämrats vilket påverkar även Västmanlänningarna. 
 

Vad KD Västmanland påverkat under 2018-2022 
Fått igenom kartläggning och diskussion i länet om regelverk gällande utredning av dyslexi för barn. 
Bidragit till nystart av familjecentral i Surahammar. 
Krävt bättre villkor för dagbarnvårdarna i Västerås. 
Uppmärksammat hemlösemottagningen i Köping som inte återöppnat efter stängning pga pandemi. 
Presenterat förslag för att förebygga, upptäcka och vårda missbruksproblematik och sexuellt våld. 
Flera kommuner har motionerat om Bostad Först. 
Medverkat till start av friskola i Medåker i Arboga kommun. 
Initierat process om gemensam utbildningsavdelning inom äldrevård. 
Bjudit in partiledare till väl fungerande demensboende i Hallstahammar. 
 

Våra förslag 2022-2026 

• Länsgemensam utbildningsenhet inom äldrevård för legitimerad personal inom kommun och 

region. 

• Nationell satsning på stärkt arbetsmiljö i äldreomsorgen med färre delade turer och rimlig 

arbetssituation för cheferna med färre antal medarbetare per chef. 

• Familjecentraler alla kommuner och stärkt föräldrautbildning. 

• Dagbarnvårdare och nattis i alla kommuner för ökad valfrihet och variation av barngrupper. 

• Alla kommuner ska ha program för ”Bostad Först” för att minska hemlöshet och utsatthet. 

• Ny NPF1-överenskommelse mellan skola och BUP2, inklusive vad som är föräldrarnas ansvar, 

ska leda till snabbspår från skolan för utredning och kortare väntetid hos BUP. 

• Motverka ofrivillig ensamhet och brist på motion, inled idéburet partnerskap med 

idrottsrörelsen. 

• Ny narkotikakartläggning för Västmanland ska göras för en uppdaterad bild av verkligheten. 

• Satsning på tvålärarskap3 i hela länets grundskolor för stärkt arbetsmiljö för lärare.  

• Strängare straff för vålds- och sexualbrott. 

• Svenskt medlemskap i Nato. 

• Dubblerad satsning på missbruksproblematik och beroendevård i Västmanland.  

 
1 Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, så som till exempel ADHD eller autism 
2 Barn- och ungdomspsykiatrin 
3 Två lärare samarbetar gällande alla undervisningsaspekter 
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Miljö 
Nuläge Västmanland 

Den totala energianvändningen har minskat i Västmanland. Samtidigt har den totala produktionen 

(bruttoregionalprodukten) ökat. Fjärrvärmen i länet är väl utbyggd. Det är svårt att kombinera tåg 

och buss med bilresor. 

Endast 4 av de 14 miljökvalitetsmål som berör Västmanland har goda förutsättningar att nås 2030. 

Exempel på mål som inte beräknas uppnås utan ytterligare åtgärder är: ingen övergödning, 

grundvatten av god kvalitet samt giftfri miljö. Skadorna från vildsvin ökar dramatiskt i stora delar av 

Sverige, däribland i Västmanland. 

Vad KD Västmanland påverkat under 2018-2022 
Föreslagit att bygga ut infrastruktur för elbilar. Förbered E18 för el. 
Påverkat revidering av Region Västmanlands energimål via ny energihandlingsplan. 
Föreslagit att sjukhusmaten ska innehålla större andel vildsvinskött. 
Tre nya sjukvårdsbyggnader ska byggas i länet, den första i Sala. Arbetat för ett samarbete med 
högskola och näringsliv för att utveckla miljösmart teknik för fastigheten. 
Protesterat mot nya vindkraftverk samt tvångsanslutning till avlopp i Köping. 
Föreslagit att utveckla Västerås skärgård. 
Lämnat förslag som komplement till tågstopp Finnslätten, självkörande elbuss i Västerås. 
Drivit krav på att ”vatten” ska vara särskilt fokusområde i Region Västmanlands hållbarhetsprogram. 
Bjudit in bl a EU-parlamentariker Sara Skyttedal som deltagit i runda-bords-samtal om hur avfall och 
sopor kan tas till vara som resurs. 
Samtalat med lantbruket om ökad energiproduktion. 
Flera besök av riksdagsledamöter gällande länets infrastruktur såsom kollektivtrafik, sjöfart och 
järnväg, även utifrån förslag på nationell infrastrukturplan där bl a Hjulstabron saknas. 
 

Våra förslag 2022-2026 

• Bredband ska byggas ut i hela länet utifrån nationella mål under mandatperioden genom 

ökad finansiering från staten och nytt västmanländskt stimulansbidrag. 

• Höj ambitionsnivån för underhåll av cykelbanor i stadsmiljö. 

• Stimulera lokal energiproduktion baserat på ko- och hästspillning för minskad försurning av 

vattendrag, stärkt krisberedskap och för att avlasta nationellt elnät. 

• Agera för att kraftvärmeverk skall kunna leverera all den el de producerar i kondenskraft 

utan begränsningar i miljölagstiftning och skatteregler.  

• Vargstammen I Sverige ska halveras och hållas på en nivå av 150–200 individer genom licens- 

och skyddsjakt för att nå allmän acceptans. 

• Antalet vildsvin ska minska. Gör det enklare och mer fördelaktigt att jaga vildsvin. 

• Ta hjälp av badgäster, båtägare och campare för att bekämpa sjögull och plaster i Mälaren. 

Lär ut hur man gör och gör det enkelt att hålla rent. 

• Bergslagsbanan, Oslo 2.55 och Hjulstabron ska in i Trafikverkets nationella plan. 

• 10- och 30 resorsbiljetter för resor inom kommun och länet ska gälla både för tåg och buss. 

• Ökad kris- och katastrofberedskap inklusive naturkatastrof. Alla kommuner och regionen ska 

ha en plan och testad beredskapsorganisation. 

• Kommunernas miljökrav gällande avlopp ska följa nationella miljökrav. Tvångsanslutning pga 

kommunala regler ska ej vara möjligt. 

• Mer robust och snabbare busstrafik i länet genom rakare linjer ”smart koll 2”. Komplettera 

med anropsstyrd buss på landsbygd.  
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Ekonomi  
Nuläge Västmanland 

Region Västmanland har stark finansiell ställning. Dock gör hälso- och sjukvårdsförvaltningen årligen 

stora underskott, vilket vägs upp av statsbidrag och finansiella intäkter. Under mandatperioden 

kommer stora investeringar i nytt akutsjukhus i Västerås påbörjas.  

Länet bedöms växa till att ha omkring 300 000 invånare år 2030. Ökningen av antalet personer väntas 

bli störst bland yngre och äldre, vilket ökar behovet av tjänster inom välfärden. Västmanland har 

relativt hög andel arbetslösa inom gruppen ”låg attraktionskraft” samtidigt som arbetsmarknaden för 

instegsjobb är liten.  

Bostadsbrist råder i i stort sett alla länets kommuner. Västmanland satsar relativt få skattekronor på 

kulturell verksamhet. Därutöver är besöksnäringen svagt utvecklad. Två faktorer som starkt påverkar 

folkhälsa och länets attraktivitet. Västmanland är ett starkt exportlän inte minst inom teknik. 

Vad KD Västmanland påverkat under 2018-2022 
Föreslagit att ny språkutbildning riktad till personal inom vård och färdtjänst tas fram via regionens 
utbildningsverksamhet. 
Föreslagit att kockutbildning startas vid Tärna Folkhögskola. 
Varit högst delaktiga i att Västerås Flygplats blir kvar. 
På många sätt drivit frågan om stärkt samarbete mellan länets sjukvård och näringslivet bland annat 
via innovationsupphandlingar och genom att hyra ut lokaler i Köpings sjukhus. 
Samtalat och bjudit in flertalet företag och representanter för näringsliv som drabbats av att Corona-
Arrangerat flera träffar och möten angående samlingslokalernas och dansbandens situation. 
Deltagit i arbetet för att sänka sjukvårdens kostnader inom Region Västmanland. 
 

Våra förslag 2022-2026 

• Oförändrad skattesats i Region Västmanland under mandatperioden. 

• Inrätta ett scenkonstbolag (teater, dans, musik, film) inklusive Sinfoniettan. Bolaget ska ha 
ett större samhällsuppdrag. 

• Ökad finansiering till kultur och därmed folkhälsa samt länets attraktivitet även via sponsring, 
projektmedel, crowdfunding och placering av medel i kulturfond. 

• Öka besöksnäringen i länet för stärkt balans på arbetsmarknaden med fler instegsjobb och 

för en mer attraktiv boendemiljö. 

• Årlig mat- och konstrunda i länet för allmänheten som arrangemang av civilsamhället via sk 

idéburet offentligt partnerskap. 

• Inrätta särskilt ekonomiskt stöd via regionen för föreningsdrivna samlingslokaler. 

• Öka andelen offentliga upphandlingar som är möjliga för mindre företag att vinna. 

• Ökad kvalitetskontroll av kommunernas utbildningsanordnare av svenska för invandrare. 

• Nystart i samarbete med länets arbetsgivare för att få fram fler praoplatser för 

högstadieelever och sommarjobb för unga, särskilt inom länets bristyrken. 

• Asylprogram med obligatorisk svenskundervisning, samhällsorientering och arbete vid det 

egna asylboendet. Den som inte deltar i sin utbildning eller uppfyller arbetskravet kan få sin 

dagersättning nedsatt. 

• Öka byggnationen av små villor.  
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Sjukvård 
Nuläge Västmanland 

Vårdköerna till att få vård försämrats i hela landet ännu mer under pandemin. Region Stockholm har 

klarat återhämtning bäst. 

Länsinvånarnas förtroende för primärvården är lågt (redan innan pandemin). Detta sammanfaller 

med nationell statistik för kvalitet som bland annat visar på hög andel påverkbar slutenvård vid 

kronisk sjukdom, hög andel fallskador bland äldre och låg kontroll av diabetespatienter. Skillnader i 

medicinsk kvalitet och tillgänglighet mellan vårdcentralerna är stor. 

Förlossningsvården i Västerås håller hög kvalitet men fungerar ineffektivt pga att primärvården som 

inte klarar sin del av uppdraget inom mödrahälsovården. Få erbjuds kirurgi vid förlossningsskada 

jämfört med andra regioner. För att slippa flytta gravida som vårdas på sjukhus under graviditeten. 

Behövs ytterligare vårdplatser inom neonatalvården. 

Väntetiden till 1177 är lång, ca 25 min istället för målet 8 min. Användandet av digital vård har ökat 

såväl inom specialistvård som primärvård. Allt fler vänder sig till privat digital läkare i primärvården. 

Jämfört med andra regioner är utvecklingen långsam av det digitala vårdutbudet i länet. 

BUP – barn- och ungdomspsykiatrin har fortsatt mycket långa köer till behandling. Även tillgång till 

internetbehandling inom psykiatri är låg i Västmanland. 

Trots olika överenskommelser i länet om stärkt tillgänglighet till vård för personer med 

missbruksproblematik eller beroendesjukdom har mycket lite gjorts på området, t ex finns ännu 

ingen tillnyktringsenhet och heller ingen bra vård för ungdomar med samtidiga besvär av psykisk 

ohälsa och skadligt bruk. 

Väntetider inom sjukvården varierar stort. Cancervården har hög prioritet för behandling och 

operation samt håller hög medicinsk kvalitet. Dock saknas vårdplatser på onkologen och samarbetet 

brister gällande den palliativa vården mellan onkologen, palliativa enheten och länets kommuner. 

Dessutom saknas samlingsplats för cancerpatienter och anhöriga för stöd och minskad psykisk 

ohälsa. 

Personalsituationen är pressad. Sjukskrivningstalen är högst i landet sedan flera år, vilket påverkar 

bemanning och ekonomi negativt. Det finns kliniker och enheter med balans där medarbetarna mår 

bra. Inhyrd personal varierar i hög grad inom olika verksamheter och har stark koppling till nationella 

bristyrken. 

 

Vad KD Region Västmanland påverkat under 2018-2022 
Uppmärksammat låg kvalitet och dålig organisation för sjukhusen städning. 
Drivit frågan att mödrahälsovård ska vara jämlik och rättvis. 
Bidragit till förändrad hantering av statsbidrag och mer pengar till kvinnosjukvården. 
KD har motsatt sig när regionstyret orsakat onödig administration för vården med otydliga beslut  
Föreslagit utbildningsavdelning inom äldres vård. 
Uppmärksammat långa väntetider till ortopeden. 
Visat på behov av medicinsk jämförelse mellan barn- och ungdomspsykiatrin samt barn- och 
ungdomsmedicin. 
Uppmärksammat den låga nivån i Västmanland på området beroendevård. 
Drivit frågor rörande sjuksköterskors och läkares utbildningsvillkor och bidragit till sänkning av tid för 
AT-tjänstgöring vilket innebär AT-tjänster. 
Uppmärksammat bristande flexibilitet i arbetsschema under pandemin. 
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Föreslagit och fått bifall på att Food trucks ska få finnas utanför sjukhusen för mer varierad mat. 
Lämnat förslag på hur vård för våldsutsatta kvinnor kan förbättrats. 
Krävt att utbildningslokaler ska säkras för sjukvårdens personal. 
Remissregler gällande NPF-utredning – haft egna förslag och krav på bättre rutin med elevhälsan. 
Föreslagit digital barnmorskemottagning. 
Avslagit förslag till nytt primärvårdsprogram som inte innehöll nödvändiga förändringar gällande fast 
läkarkontakt och mödrahälsovård. 
Föreslagit att Fagersta sjukhus/ nordvästra länet ska vara en utvecklingsenhet vad gäller utbyggnad 
av glesbygdsmedicin. 
 

Våra förslag 2022-2026 

Primärvård 

• Målet är att alla ska ha en namngiven fast läkarkontakt på vårdcentralen. Det behövs 

tydligare krav, uppföljning och konsekvenser. 

• Läkararbetet på vårdcentral ska bli mer attraktivt via nytt primärvårdsprogram och maximalt 

antal patienter per läkare. 

• Digital primärvård, Region Västmanland ska ha egen lösning alternativt gå in i samarbete 

med annan region. 

• Bygg ut barn- och ungdomshälsan, första linjens vård vid psykisk ohälsa, komplettera med 

läkarkompetens. 

• Vårdcentralen ska svara patienten samma dag, annars koppla vidare till annan vårdcentral 

eller 1177 för tidsbokning och konsultation. Hårdare kvalitetsgranskning och vite för 

avsaknad av måluppfyllelse. 

• Teckna avtal med Region Stockholm om Internetpsykiatri inklusive behandling vid 

begynnande missbruksproblematik. 

Specialistvård 

• Fler vårdplatser, främst inom cancervården. 

• Gör om avtalet mellan regionen och kommunerna kring sjukvård i hemmet, så att den 

avancerade hemsjukvården och den palliativa vården fungerar i hela länet. 

• Öka den medicinska kvaliteten inom specialistpsykiatrin. Granska om grundfinansieringen är 

rätt utifrån kraftigt ökad ohälsa samt inför valfrihet gällande viss behandling. 

• Avsätt särskild lönepott och sätt mål på hur många sjuksköterskor som minst ska finnas på 

varje klinik på nivån ”klinisk expert”. 

• Sätt mål för obligatorisk sjukvårdsutbildning tex hjärt- och lungräddning och 

introduktionsutbildning, koppla till behörighet på passerkort. 

• Bygg Kliniskt Träningscentrum på sjukhusområdet i Västerås. 

• Geriatriken, äldres specialistvård, ska vara ansvarig för äldreboende i samarbete med mobilt 

team. 

• Gör innovationsupphandling gällande digital geriatriker, support för äldreboenden, i 

samarbete med Automation Region. 

• Kvinnosjukvård - specialistvård inom vanliga åkommor så som kirurgi vid förlossningsskada 

och stress/ utmattning ska motsvara nivå för länssjukhus. 
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Personal och ekonomi 

• Höjd kvalitet i upphandlingarna och ökad följsamhet genom införande av rådgivande 
upphandlingsgrupper inom verksamheterna. 

• Flytta pengar och resurser från administrativt projektarbete till praktisk sjukvård. 

• Förstatliga sjukvården i århundradets sjukvårdsreform. 

• Ge föräldrar tillgång till e-tjänster via 1177 upp till barnen är myndiga. Undantag ska kunna 

göras. 

• Gör om regionens hantering av riktade statsbidrag till sjukvård för att bli mer transparenta 

och möjliggör att använda pengarna inom ordinarie drift och förvaltning. 

• Chefernas arbetsmiljö ska stärkas genom att begränsa antalet medarbetare per chef. 

Förebygga 

• Inför äldrehälsovårdsprogram från 70 år inklusive screening för nedsatt syn, hörsel och 

depression. 

• Inför digital hälsokontroll för 40- och 50 -åringar, kompletteras med bl a blodtryck. 

Uppföljning vid behov. Görs i samarbete med företagshälsovård. 

• Barnkliniken ska ha allergikonsulent som vid svåra besvär besöker skola och gör hembesök i 

förebyggande syfte. 

• HBTQIA+-ungdomar har generellt sämre psykisk hälsa, högre grad av självmordstankar och 

ökad utsatthet för våld. Region Västmanland ska i samarbete med länets kommuner erbjuda 

familjer förebyggande forum för diskussion och information gällande HBTQI. 

• Starta ny fördjupande internutbildning för vårdpersonal gällande sexuellt våld 

• Öppna samlingsplats för cancerpatienter och anhöriga i samarbete med civilsamhälle och 

näringsliv, ett forum för stöd, rådgivning och samvaro. 
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Gemensamt förvaltarskap för Västmanland 
Använd våra pengar och resurser bättre gemensamt – för ett gott förvaltarskap med hjärta för 

Västmanland. 

Bredband 
Viktigast för att trivas enligt Västmanlänningarna är tillgång till bredband. Bredband är förutsättning 

för att kunna bedriva företag och för att avancerad sjukvård ska kunna utföras i hemmet. 

Utbyggnaden i Västmanland ligger på totalen i fas med nationell statistik, men halkar efter gällande 

landsbygd. Där just nu (jan 2022) 57 % av hushållen saknar bredband, vilket motsvarar 5739 hushåll 

varav 1224 i Västerås. 

Problemen är framför allt investeringsmedel, svag (utspridd) efterfrågan och lågt intresse från 

leverantörer. Det vill säga nuvarande strategi att ”marknaden ska lösa detta” fungerar dåligt för att 

klara av sista delen av utbyggnaden. 

KD Västmanlands mål är att under mandatperioden ha klarat nationella målet gällande bredband. 

Det kräver samsyn i de kommunala beslutsprocesserna och hårt och tydligt tryck från Västmanland 

på regering om mer nationella medel. Dessutom en extra gemensam regional pott för 

stimulansmedel från länets kommuner och regionen. 

En satsning på utbyggt bredband är också en miljöriktig satsning då det minskar behovet av 

transporter. Det är att öka istället för sänka landsbygdens attraktionskraft och det är att ge alla 

människor i vårt län vård på lika villkor. 

• Avsätt gemensamt (regionen 50 %, kommunerna 50 %) totalt 10 mkr/ år för 

prestationsbaserat stimulansbidrag. Ställ krav på staten att höja bredbandsstödet. 

Skolresultat och lärarnas arbetsmiljö 
15 % av länets unga lämnar grundskolan utan behörighet till gymnasiet. Det är en högre siffra jämfört 

med riket och en trend som ska vändas. Alla barn och föräldrar ska vara trygga med att samhället gör 

sitt yttersta för att barnen ska klara grundskolan. Samhället ska också bidra med föräldrastöd, via tex 

Familjecentraler. Hela länets hälsoläge, kompetensförsörjning, och utveckling är beroende av högre 

skolresultat.  

Skolresultaten är ett misslyckande, samtidigt gör lärarna mer än de klarar av vilket syns i mycket höga 

sjukskrivningstal. Samhället har förändrats – skolans arbetssätt behöver också förändras. Skolans 

främsta uppdrag är kunskapsuppdraget. För att lyckas bättre i uppdraget krävs en tryggare 

arbetsmiljö där lärarna blir stärkta av varandra. Vi vill motivera till införande av tvålärarskap4 i länets 

grundskolor såväl kommunala som enskilda. En metod som visat sig både stärka arbetsmiljön och 

skolresultaten. 

• Strategisk gemensam satsning på att uppmuntra införande av tvålärarskap i hela länets 

grundskolor, finansiering främst via statsbidrag. Satsningen hålls ihop av regionen och 

kompletteras med följeforskning, även utifrån lärarnas arbetsmiljö och hälsa. 

 
4 Tvålärarskap handlar om att två lärare samarbetar gällande alla undervisningsaspekter.  Lärarna 

planerar tillsammans, undervisar tillsammans, bedömer tillsammans och utvärderar tillsammans. De är 
likvärdiga i sitt arbete och sin delaktighet, både utanför och i klassrummet.  
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Droger, beroendevård och kriminalitet 
Minska kriminalitet och beroende – den som är svagast ska kunna lita på samhället. Den gamla 

överenskommelsen om en tillnyktringsenhet har fallit och är inaktuell. 

Samhället har förändrats – nu krävs betydligt fler och starkare åtgärder för att dämpa efterfrågan på 

narkotika och stötta de som finns inom missbruksproblematik och beroende.  

Kommunerna behöver göra egen satsning på socialtjänsten. Polisen behöver avlastas och bli mer 

närvarande i samhället. För att lyckas nå personer inom skadligt bruk krävs ett mycket gott 

samarbete mellan olika organisationer och myndigheter, men också att de enskilda personerna 

känner förtroende för någon specifik person. 

Föreslås att en transparent överenskommelse görs mellan regionen, länets kommuner och polisen 

kring missbruk och beroende. Polisen redovisar vad de gör istället då de avlastas när regionens 

tillnyktringsenhet ansvarar för en del av personerna som tas omhand via LOB – lagen om 

omhändertagande av berusade personer. Dessutom tas verktyg fram för att identifiera att rätt 

personer kommer till sjukhusets tillnyktring.  

Kommunerna gör motsvarande ekonomisk satsning på socialtjänst som skulle avsatts till 

tillnyktringsenhet – riktad till målgruppen. 

Regionen tar hela kostnaden för tillnyktringsenheten, vilket också ligger i linje med kommande 

lagstiftning med förändrat huvudmannaskap. Projektmedel från Nära Vård alternativt psykisk hälsa 

används initialt och fasas ut enligt specifik plan. 

Länsstyrelsen kan bidra med transparent redovisning och uppföljning av att tillgänglighet till vård och 

hjälp ökar bland flickor, pojkar, kvinnor och män. Följeforskning via MDU är önskvärt. 

Eftersom regionen tar hela kostnaden för tillnyktringsenheten, kommunerna gör en egen satsning 

och polisen inte gör en besparing utan även de redovisar en satsning blir effekten en dubblering – 

fräst utifrån perspektivet att alla arbetar gemensamt kring samma människor. 

• Dubblerad satsning på gruppen inom skadligt bruk och beroende 

Vårdköer unga med psykisk ohälsa 
Köerna är för långa till BUP och högutbildad personal räcker inte till. Fler behöver få hjälp tidigare. 

Viktigt också att remisser som skickas från skolan till BUP görs det på rätt grunder och att allt är klart 

så remissen inte skickas tillbaka, vilket orsakar onödigt arbete och onödigt lidande, samt leder till att 

barnet försämras. 

Gör en ny rutin mellan kommunernas elevhälsa inklusive friskolorna och BUP kring misstänkt NPF 

problematik. Tillsätt projektmedel från Nära Vård för att arbeta med stärkta rutiner – även för att 

göra sk SIP5 med hjälp av journalsystemet Cosmic Link. Samordnad individuell planering är en 

förutsättning för att barn ska få hjälp och inte ramla mellan stolarna – men också för att undvika 

dubbelarbete samt att processen går framåt. 

• Ny instruktion gällande NPF problematik mellan skola och BUP. Där ska framgå vad som är 

förälders ansvar. Krav på bättre uppföljning och dokumentation av samordnade insatser 

gällande barns skolgång. 

 
5 I både socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen finns en bestämmelse om att kommunen och regionen 
ska upprätta en samordnad individuell plan (SIP) när de bedömer att insatser behöver samordnas. 
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Höjd medicinsk kvalitet äldres vård 
Använd en vårdavdelning i länet som utbildningsenhet för legitimerad vårdpersonal från hela länet 

(kommun och region, även privata boenden). Utbildningsenheten finns förslagsvis på ett 

korttidsboende för äldre patienter från hela länet på väg hem från sjukhuset inom en viss 

diagnosgrupp i taget. Genom att personal från regionens och kommunernas sjukvård under en 

period arbetar sida vid sida  ökar kunskap om gemensamma rutiner och kompetensen kan stärkas 

inom vissa utvalda områden. Detta ska ske i samarbete med MDU och hjälpmedelscentrum. 

• Öppna länsgemensam utbildningsenhet inom äldrevård för legitimerad personal inom 

kommun och region. 
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Sammanställning samtliga förslag 

Människor 

• Länsgemensam utbildningsenhet inom äldrevård för legitimerad personal inom kommun och 

region. 

• Nationell satsning på stärkt arbetsmiljö i äldreomsorgen med färre delade turer och rimlig 

arbetssituation för cheferna med färre antal medarbetare per chef. 

• Familjecentraler alla kommuner och stärkt föräldrautbildning. 

• Dagbarnvårdare och nattis i alla kommuner för ökad valfrihet och variation av barngrupper. 

• Alla kommuner ska ha program för ”Bostad Först” för att minska hemlöshet och utsatthet. 

• Ny NPF-överenskommelse mellan skola och BUP, inklusive vad som är föräldrarnas ansvar, 

ska leda till snabbspår från skolan för utredning och kortare väntetid hos BUP. 

• Motverka ensamhet och fysisk aktivitet, inled idéburet partnerskap med idrottsrörelsen. 

• Ny narkotikakartläggning för Västmanland ska göras för en uppdaterad bild av verkligheten. 

• Satsning på tvålärarskap i hela länets grundskolor för stärkt arbetsmiljö för lärare.  

• Strängare straff för vålds- och sexualbrott. 

• Svenskt medlemskap i Nato. 

• Dubblerad satsning på missbruksproblematik och beroendevård i Västmanland. 

Miljö 

• Bredband ska byggas ut i hela länet utifrån nationella mål under mandatperioden genom 

ökad finansiering från staten och nytt västmanländskt stimulansbidrag. 

• Höj ambitionsnivån för underhåll av cykelbanor i stadsmiljö. 

• Stimulera lokal energiproduktion baserat på ko- och hästspillning för minskad försurning av 

vattendrag, stärkt krisberedskap och för att avlasta nationellt elnät. 

• Agera för att kraftvärmeverk skall kunna leverera all den el de producerar i kondenskraft 

utan begränsningar i miljölagstiftning och skatteregler.  

• Vargstammen I Sverige ska halveras och hållas på en nivå av 150–200 individer genom licens- 

och skyddsjakt för att nå allmän acceptans. 

• Antalet vildsvin ska minska. Gör det enklare och mer fördelaktigt att jaga vildsvin. 

• Ta hjälp av badgäster, båtägare och campare för att bekämpa sjögull och plaster i Mälaren. 

Lär ut hur man gör och gör det enkelt att hålla rent. 

• Bergslagsbanan, Oslo 2.55 och Hjulstabron ska in i Trafikverkets nationella plan. 

• 10- och 30 resorsbiljetter för resor inom kommun och länet ska gälla både för tåg och buss. 

• Ökad kris- och katastrofberedskap inklusive naturkatastrof. Alla kommuner och regionen ska 

ha en plan och testad beredskapsorganisation. 

• Kommunernas miljökrav gällande avlopp ska följa nationella miljökrav. Tvångsanslutning pga 

kommunala regler ska ej vara möjligt. 

• Mer robust och snabbare busstrafik i länet genom rakare linjer ”smart koll 2”. Komplettera 

med anropsstyrd buss på landsbygd 
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Ekonomi  

• Oförändrad skattesats i Region Västmanland under mandatperioden. 

• Inrätta ett scenkonstbolag (teater, dans, musik, film) inklusive Sinfoniettan. Bolaget ska ha 
ett större samhällsuppdrag. 

• Ökad finansiering till kultur och därmed folkhälsa samt länets attraktivitet även via sponsring, 
projektmedel, crowdfunding och placering av medel i kulturfond. 

• Öka besöksnäringen i länet för stärkt balans på arbetsmarknaden med fler instegsjobb och 

för en mer attraktiv boendemiljö. 

• Årlig mat- och konstrunda i länet för allmänheten som arrangemang av civilsamhället via sk 

idéburet offentligt partnerskap. 

• Inrätta särskilt ekonomiskt stöd via regionen för föreningsdrivna samlingslokaler. 

• Öka andelen offentliga upphandlingar som är möjliga för mindre företag att vinna. 

• Ökad kvalitetskontroll av kommunernas utbildningsanordnare av svenska för invandrare. 

• Nystart i samarbete med länets arbetsgivare för att få fram fler praoplatser för 

högstadieelever och sommarjobb för unga, särskilt inom länets bristyrken. 

• Asylprogram med obligatorisk svenskundervisning, samhällsorientering och arbete vid det 

egna asylboendet. Den som inte deltar i sin utbildning eller uppfyller arbetskravet kan få sin 

dagersättning nedsatt. 

• Öka byggnationen av små villor. 

Sjukvård 
Primärvård 

• Målet är att alla ska ha en namngiven fast läkarkontakt på vårdcentralen. Det behövs 

tydligare krav, uppföljning och konsekvenser. 

• Läkararbetet på vårdcentral ska bli mer attraktivt via nytt primärvårdsprogram och maximalt 

antal patienter per läkare. 

• Digital primärvård, Region Västmanland ska ha egen lösning alternativt gå in i samarbete 

med annan region. 

• Bygg ut barn- och ungdomshälsan, första linjens vård vid psykisk ohälsa, komplettera med 

läkarkompetens. 

• Vårdcentralen ska svara patienten samma dag, annars koppla vidare till annan vårdcentral 

eller 1177 för tidsbokning och konsultation. Hårdare kvalitetsgranskning och vite för 

avsaknad av måluppfyllelse. 

• Teckna avtal med Region Stockholm om Internetpsykiatri inklusive behandling vid 

begynnande missbruksproblematik. 

Specialistvård 

• Fler vårdplatser, främst inom cancervården. 

• Gör om avtalet mellan regionen och kommunerna kring sjukvård i hemmet, så att den 

avancerade hemsjukvården och den palliativa vården fungerar i hela länet. 

• Öka den medicinska kvaliteten inom specialistpsykiatrin. Granska om grundfinansieringen är 

rätt utifrån kraftigt ökad ohälsa samt inför valfrihet gällande viss behandling. 

• Avsätt särskild lönepott och sätt mål på hur många sjuksköterskor som minst ska finnas på 

varje klinik på nivån ”klinisk expert”. 
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• Sätt mål för obligatorisk sjukvårdsutbildning tex hjärt- och lungräddning och 

introduktionsutbildning, koppla till behörighet på passerkort. 

• Bygg Kliniskt Träningscentrum på sjukhusområdet i Västerås. 

• Geriatriken, äldres specialistvård, ska vara ansvarig för äldreboende i samarbete med mobilt 

team. 

• Gör innovationsupphandling gällande digital geriatriker, support för äldreboenden, i 

samarbete med Automation Region. 

• Kvinnosjukvård - specialistvård inom vanliga åkommor så som kirurgi vid förlossningsskada 

och stress/ utmattning ska motsvara nivå för länssjukhus. 

Personal och ekonomi 

• Höjd kvalitet i upphandlingarna och ökad följsamhet genom införande av rådgivande 
upphandlingsgrupper inom verksamheterna. 

• Flytta pengar och resurser från administrativt projektarbete till praktisk sjukvård. 

• Förstatliga sjukvården i århundradets sjukvårdsreform. 

• Ge föräldrar tillgång till e-tjänster via 1177 upp till barnen är myndiga. Undantag ska kunna 

göras. 

• Gör om regionens hantering av riktade statsbidrag till sjukvård för att bli mer transparenta 

och möjliggör att använda pengarna inom ordinarie drift och förvaltning. 

• Chefernas arbetsmiljö ska stärkas genom att begränsa antalet medarbetare per chef. 

Förebygga 

• Inför äldrehälsovårdsprogram från 70 år inklusive screening för nedsatt syn, hörsel och 

depression. 

• Inför digital hälsokontroll för 40- och 50 -åringar, kompletteras med bl a blodtryck. 

Uppföljning vid behov. Görs i samarbete med företagshälsovård. 

• Barnkliniken ska ha allergikonsulent som vid svåra besvär besöker skola och gör hembesök i 

förebyggande syfte. 

• HBTQIA+-ungdomar har generellt sämre psykisk hälsa, högre grad av självmordstankar och 

ökad utsatthet för våld. Region Västmanland ska i samarbete med länets kommuner erbjuda 

familjer förebyggande forum för diskussion och information gällande HBTQI. 

• Starta ny fördjupande internutbildning för vårdpersonal gällande sexuellt våld 

• Öppna samlingsplats för cancerpatienter och anhöriga i samarbete med civilsamhälle och 

näringsliv, ett forum för stöd, rådgivning och samvaro. 

Gemensamt förvaltarskap 

• Avsätt gemensamt (regionen 50 %, kommunerna 50 %) totalt 10 mkr/ år för 

prestationsbaserat stimulansbidrag. Ställ krav på staten att höja bredbandsstödet. 

• Strategisk gemensam satsning på att uppmuntra införande av tvålärarskap i hela länets 

grundskolor. 

• Dubblerad satsning på gruppen inom skadligt bruk och beroende. 

• Ny instruktion gällande NPF problematik mellan skola och BUP. 

• Öppna länsgemensam utbildningsenhet inom äldrevård för legitimerad personal inom 

kommun och region.  
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Källhänvisning 
Egna analyser har gjorts baserat på information från i huvudsak följande dokument. 

 

Regional Utvecklingsstrategi 2030, Region Västmanland 

Uppföljning av miljömålen i Västmanland 2020 – Länsstyrelsen Västmanland 

Årsredovisning Region Västmanland 2021 

Kvalitetsregister: Gyn-Op 

Lantbrukarnas Riksförbund 

Kolada – Den öppna och kostnadsfria databasen för kommuner och regioner 

Handlingar presenterade vid politiska möten, Region Västmanland 

Skillnader i livsvillkor och hälsa i Västmanland 


