
Redovisning av partiernas svar på enkät utsänd av ” Grupp 28%” 
 
Här gäller det våra frågor inför regionvalet 
  

Fråga 1. 

 

Kommer du och ditt parti att införa äldremottagningar med personal som har geriatrisk 

kompetens på regionens vårdcentraler? 

I så fall när? 

 

Svar  

Socialdemokraterna 

Ja det kommer vi. Det måste ges som uppdrag i vårdval Halland och kan ske senast 2024. 

Moderaterna 

Moderaterna har varit med och infört äldremottagningar på flera av regionens vårdcentraler 

och vi ser gärna att konceptet sprids till fler. Vi ser gärna att äldremottagningarna har 

geriatrisk kompetens, men det är upp till varje vårdcentral att själv bestämma hur de 

bemannar sina mottagningar.  

 

Sverigedemokraterna 

Ja! Det är frågor som vi tydligt driver i Region Halland. Som ett led i att kunna ge våra äldre 

en vård och omsorg som präglas av trygghet, kontinuitet och lättillgänglighet vill vi ha fler 

äldremottagningar och tillse att det finns särskilt utbildade med god kompetens inom geriatrik 

hos vårdpersonalen. 

Region Hallands äldre och sköra ska tillförsäkras den vård de behöver och förtjänar. Vi har en 

växande andel äldre i regionen. De tillhör ofta en patientgrupp som har komplexa vård- och 

omsorgsbehov och som tar en större del i anspråk av alla vårdresurser. Vi ser det därför som 

angeläget att öka den geriatriska kompetensen ute i vårdverksamheterna och av vikt att 

vårdpersonal därmed ges kompetenshöjande utbildning i detta. 

I så fall när?  

Så snart vi får mandat att genomföra det.        

 

Centerpartiet 

Med en ökande åldrande befolkning är det en väg att gå för att samla  

kompetens och det som finns är uppskattat. Vi tycker att det är viktigt  

att kunna få rätt hjälp på din närmaste vårdcentral. En flaskhals är  

bristen på geriatrisk kompetens så först skulle det behövas fler  

ST-tjänster inom området. Fortbildning av de som redan är anställda  

skulle kunna gå fortare att få på plats. Det behövs också  

verksamhetsnära forskning för att utveckla den geriatriska kompetensen.  

Resan kan då i alla fall påbörjas under nästa mandatperiod och komma en  

god bit på väg. 

  

Liberalerna 

Ja det är en fråga vi drivit sedan 2014, helt ensamma. Har noterat att fler partier visat intresse 

i detta val. Geriatrisk kompetens blir svårare och det är inte brist på vilja utan att det har 

utbildats för få. Är stor brist.  

I så fall när?  



Två finns redan idag i Fjärås och Laholm som startats på personalens initiativ. Vi vill ge en 

stimulanspeng för att fler ska öppna. 

 

Kristdemokraterna 

Ja. Äldremottagningar finns redan idag i två kommuner. Kristdemokraterna vill att det finns 

äldremottagningar, med kompetenser så som äldresjuksköterskor, i varje kommun. 

Vänsterpartiet 

Med en ökande åldrande befolkning är det en väg att gå för att samla kompetens och det som 

finns är uppskattat. Vi tycker att det är viktigt att kunna få rätt hjälp på din närmaste 

vårdcentral. En flaskhals är bristen på geriatrisk kompetens så först skulle det behövas fler 

ST-tjänster inom området. Fortbildning av de som redan är anställda skulle kunna gå fortare 

att få på plats. Det behövs också verksamhetsnära forskning för att utveckla den geriatriska 

kompetensen. Resan kan då i alla fall påbörjas under nästa mandatperiod och komma en god 

bit på väg. 

 

Miljöpartiet 

Det är redan möjligt inom vårdvalet om någon vill erbjuda äldremottagningar. Framförallt 

behövs utvecklat samarbete mellan vårdcentralerna och den kommunala sjukvården. Vi vill se 

geriatrisk men även gerontologisk kunskapshöjning inom så väl primärvården som inom den 

hälso- och sjukvård som ges på våra sjukhus. 

 

Fråga 2.  

 

Vilka konkreta åtgärder när det gäller arbetsmiljö och lönebildning kommer du och ditt parti 

att vidta för att kunna attrahera och behålla efterfrågad personal? 

 

Svar 

Socialdemokraterna 

Satsningar på kompetensutveckling, betald vidareutbildning, ökad grundbemanning och 

riktade lönesatsningar.  

Moderaterna 

Bristen på vissa personalgrupper är en utmaning hela Sverige delar. Vi vill satsa mer på att 

finansiera vidareutbildning i stället för att rekrytera från andra regioner och på så sätt flytta 

runt personalbristen. Vi vill även satsa på scheman som ger tid till återhämtning och ett 

tillgängligt ledarskap så att man alltid ska ha en chef att vända sig till. Vi tror dessutom att 

Hallands goda rykte och vår höga vårdkvalitet gör oss till en attraktiv arbetsgivare. 

 

Sverigedemokraterna 

Personalen är det viktigaste vi har, att de har en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor är 

avgörande för om vi ska kunna behålla den personal vi har och samtidigt kunna attrahera nya. 

Det är också avgörande för en god och trygg vård för våra invånare.  

Vi måste få fler medarbetare i vården, underbemanning leder till stress och riskerar skapa 

ohälsa. Man ska inte bli sjuk av att arbeta inom vården i Region Halland. 

För att kunna behålla erfarna medarbetare måste kunskap och erfarenhet också löna sig. 

Som arbetsgivare har Region Halland ett ansvar för att motivera personalen, erbjuda 

kompetensutveckling och karriärmöjligheter. När personal vidareutbildat sig måste det även 

ge genomslag i lönekuvertet. Kunniga medarbetare med lång erfarenhet slutar när 

löneskillnaden mellan dem och nyutexaminerade nästintill är obefintlig.  



Personalen måste få tid för återhämtning och vi behöver därför hitta arbetstidsmodeller som 

möjliggör det. Ett förslag från oss som fullmäktige tagit beslut om var att införa form av 

veckoslutstjänstgöring, vilket är ett steg i rätt riktning och som vi hoppas se resultat av.  

Vi har även föreslagit slopade karensavdrag för vårdanställda, en jämlik ob-ersättning. Vi har 

år efter år föreslagit att undersköterska ska få samma ob som sjuksköterska.  

 

Centerpartiet 

Vi behöver göra något åt sjukhusen så att de är ändamålsenliga och  

funkar för både personal och patienter. Vårdpersonalen behöver ha  

tillräckligt med arbetskamrater så att vi inte behöver hyra in dyr  

personal. Istället för att hyra personal vill vi höja lönerna så att vi  

inte ligger lägre än omgivande regioner. Vi vill också införa 6-timmars  

arbetsdag med bibehållen lön så att personalen hinner återhämta sig och  

ha ett liv vid sidan av arbetet. Idag betalar väldigt många kvinnor för  

sin egen arbetstidsförkortning när de inte orkar jobba heltid.  

Karensdagen måste bort och personalen ska ha mer att säga till om. Bort  

ska även all onödig administration som äter tid och orsakar stress. Det  

är också viktigt att kompetensutveckling och fortbildning funkar. 

 

Liberalerna 

Det är en fråga vi jobbar ständigt med. OB tillägg har höjts. Vårt förslag om 

växeltjänstgöring, man jobbar två veckor dagtid på t.ex. en vårdcentral och två veckor skift på 

sjukhuset har väckt intresse. Viktigt att lyssna på personalen vad gäller schemaläggning. 

Det är också viktigt att man kan göra karriär utan att bli chef eller administratör. 

 

Kristdemokraterna 

Kristdemokraterna är för att regionen ska erbjuda specialistsutbildning för sjuksköterskor med 

bibehållen lön. Det gäller också förlossningspersonal. Vi vill även att så kallade 

utbildningsanställningar under specialistutbildning ska prövas för att öka tillgången på 

kvalificerad personal liksom införandet av karriärtjänster för klinisk forskning för att 

stimulera vårdpersonalens kompetensutveckling. 

Vänsterpartiet 

Vi behöver göra något åt sjukhusen så att de är ändamålsenliga och funkar för både personal 

och patienter. Vårdpersonalen behöver ha tillräckligt med arbetskamrater så att vi inte 

behöver hyra in dyr personal. Istället för att hyra personal vill vi höja lönerna så att vi inte 

ligger lägre än omgivande regioner. Vi vill också införa 6-timmars arbetsdag med bibehållen 

lön så att personalen hinner återhämta sig och ha ett liv vid sidan av arbetet. Idag betalar 

väldigt många kvinnor för sin egen arbetstidsförkortning när de inte orkar jobba heltid. 

Karensdagen måste bort och personalen ska ha mer att säga till om. Bort ska även all onödig 

administration som äter tid och orsakar stress. Det är också viktigt att kompetensutveckling 

och fortbildning funkar. 

 

Miljöpartiet 
Det behövs flera åtgärder såsom tillräckligt många anställda så att de som jobbar orkar, slopad 
karensdag, förkortad arbetstid, högre och jämställda löner och attraktivare scheman.  

MP har lagt fram på nationell nivå ett omfattande paket med förslag för att förbättra 

arbetsmiljön och lönebildningen. Vi anser att staten behöver ta ett större ansvar för vårdens 

finansiering. I paketet ingår ökade resurser för att möjliggöra en höjning av löner. Ökade 

resurser till återhämtningsbonusen. Återhämtningsbonusen var ett förslag som MP drev 



igenom i regeringsställning där enheter kan ansöka om pengar från Socialstyrelsen för att 

förbättra arbetsmiljön, förslag kan t ex vara en ny arbetstidsmodell. Ytterligare delar i paketet 

är att skärpa arbetsmiljölagstiftningen så att det går att utdöma vite inte bara som idag vid 

brister i den fysiska arbetsmiljön utan även vid brister i den sociala och organisatoriska 

arbetsmiljön. Dessutom vill vi ha en nollvision på arbetsrelaterad ohälsa. Så klart ska detta 

mål gälla alla arbetsplatser men vi vill att hälso- och sjukvården ska gå före. Sist men inte 

minst behöver vi satsa på sjukvårdens chefer och ser gärna att de får en utbildning som 

påminner om skolans rektorsutbildning.  

 

 Fråga 3. 

 

Kommer du och ditt parti att inrätta fler tjänster för geriatriker? 

Kommer du och ditt parti att inrätta fler ST-tjänster och av dem några med inriktning 

geriatrik?  

I så fall när? 

 

Svar  

Socialdemokraterna 

Ja, vi vill utöka den geriatriska kompetensen på framförallt vårdcentralerna. Ja vill vi inrätta 

fler ST-tjänster och ser positivt på att flera av dem är med inriktning geriatrik.  

I så fall när? 

När så är möjligt 

 

Moderaterna 

Moderaterna är beredda att se över behovet av att inrätta fler tjänster för geriatriker. I 

dagsläget är det inom specialistvården upp till varje klinik att själva avgöra hur många ST-

tjänster och inom vilka specialiteter det finns behov. 

Inom primärvården vill vi fortsätta att höja budgeten för ST-tjänster i allmänmedicin, även om 

dessa tjänster inte är inom specialiteten geriatrik är det många av våra allmänläkare som har 

särskild geriatrisk kompetens. 

 

Sverigedemokraterna 

Ja. Tyvärr har det varit brist på specialister inom allmänmedicin och geriatrik under större 

delen av 2000- talet. Med tanke på en åldrande befolkning och att behoven ökar för varje år 

ser vi ett stort behov av att säkra tillgången. För att uppmuntra fler att söka sig till läkarlinjen 

och arbeta på landsbygden har vi som parti föreslagit en utredning som ska titta på ett system 

med reducerad studieskuld. Men generellt behöver arbetsvillkoren förbättras för att man ska 

vilja stanna kvar i yrket. 

Ja. Se svar på fråga 2 

I så fall när? 

Så snart vi får mandat.  

 

Centerpartiet 

Vi vill ha fler AT-, BT och ST-tjänster och har haft med det i  

gemensamma budgetar redan nu. Vi har dock i tidigare budget inte  

öronmärkt vilka tjänster det ska gälla. 

 

Liberalerna 

Om det fanns sådana att anställa, absolut men bristen är stor i hela Sverige. 

Se svar fråga 2 



I så fall när? 

Se svar på fråga 2 

 

Kristdemokraterna 

Kristdemokraterna vill stärka den geriatriska kompetensen, och även sprida äldremottagningar 

till samtliga kommuner. Huruvida vi kommer att inrätta fler tjänster för geriatriker och ST-

tjänster med inriktning geriatrik – är en fråga för professionen. 

 

Vänsterpartiet 

Vi vill ha fler AT-, BT och ST-tjänster och har haft med det i gemensamma budgetar redan 

nu. Vi har dock i tidigare budget inte öronmärkt vilka tjänster det ska gälla. 

 

Miljöpartiet 

Se fråga 1. Det handlar inte bara om fler geriatriker utan att kunskapen om äldre ska vara bred 

inom alla delar av hälso- och sjukvården.  

Fråga 4. 

 

Kommer du och ditt parti att ta bort övre åldersgränser för den cancerscreening som idag 

görs i regionen?  

 

Svar 

Socialdemokraterna 

Vi har motionerat om att ta bort den övre åldersgränsen när det gäller bröstcancer. Vi 

diskuterar frågan med våra nationella kontakter angående dessa frågor. 

Moderaterna 

Den övre åldersgränsen för cancerscreening är fastställd av socialstyrelsens riktlinjer. Vi i 

Halland har ingen anledning att göra en annan bedömning än socialstyrelsen. Däremot är 

Moderaterna beredd att göra en nationell översyn över åldersgränsen. 

 

Sverigedemokraterna 

Ja. Det är en också en fråga som partiet har lyft i riksdagen om att bland annat ta bort den övre 

åldersgränsen vid screening för livmoderhalscancer, men också att mammografi ska erbjudas 

även till kvinnor över 74 år. 

 

Centerpartiet 

Ja, vi vill att de tas bort uppåt och jobbar med det på riksplan där vi  

vill att Socialstyrelsen tar bort gränserna. Vi vill också få bort att  

det idag finns olika åldersgränser i våra regioner. Alla ska ha rätt  

till jämlik vård oavsett ålder, klass, kön eller var i landet man bor. 

 

Liberalerna 

Det är en fråga vår riksdagsledamot Barbro Westerholm drivit hårt. Varför sluta screena vid 

74 år? Vi hoppas det ska gå att hitta en bred majoritet så att även de över 74 år som vill får 

komma på screening. 

 

Kristdemokraterna 

Kristdemokraterna vill att de kvinnor som så önskar ska få screening för bröstcancer, och att 

de män som så önskar ska få PSA-prov.  



Vänsterpartiet 

Ja, vi vill att de tas bort uppåt och jobbar med det på riksplan där vi vill att Socialstyrelsen tar 

bort gränserna. Vi vill också få bort att det idag finns olika åldersgränser i våra regioner. Alla 

ska ha rätt till jämlik vård oavsett ålder, klass, kön eller var i landet man bor. 

 

Miljöpartiet 

Se svar på samma fråga i enkäten om rikspolitik. 
 

Fråga 5 

 

Kommer du och ditt parti att, införa avgiftsfri kollektivtrafik för pensionärer över 65 år och 

unga upp till 19 år? Kommer ni att göra det möjligt för unga och pensionärer att resa mellan 

de halländska kommunerna avgiftsfritt med buss och tåg alla dygnets tider? 

 

Svar 

Socialdemokraterna 

Ja 

I så fall när? 

Under kommande mandatperioden under förutsättningar att vi leder majoriteten i region och 

kommun.  

 

Moderaterna 

Man får inte glömma att du som resenär redan bara betalar halva biljettpriset. En helt 

avgiftsfri kollektivtrafik skulle innebära nedskärningar inom vården eller höjd skatt. 

Dessutom anser vi att det är orättvist att de på landsbygden som inte har samma tillgång till 

kollektivtrafik ska finansiera gratis resor för de som bor i staden. I slutändan är det upp till 

varje kommun att bestämma vilka så kallade tillköp (såsom fria resor för 65+) respektive 

kommun gör. 

Sverigedemokraterna 

Det är viktigt att alla har möjlighet att leva ett aktivt liv, kunna röra sig i och mellan 

kommunerna, ta del av aktiviter och möjlighet att umgås med andra. Det ger en ökad 

livskvalitet. Äldre med låg pension eller unga utan inkomst ska kunna ha ett aktivt liv med 

social gemenskap. 

Allt handlar dock om prioriteringar. I regionen har vi exempelvis valt att prioritera sjukvården 

för våra invånare och att satsa på våra medarbetare. Som det är idag har vi valt att istället 

driva den frågan kommunalt. Flera kommuner har också infört avgiftsfri kollektivtrafik i olika 

former.  

 

Centerpartiet 

Ja, det är något vi brinner för och vill ha så fort som möjligt. Vi  

driver frågan kontinuerligt i både våra kommuner och i regionen. Vi vill  

ha en kraftigt utbyggd, och på sikt avgiftsfri kollektivtrafik för alla  

grupper. Det möjliggör bland annat att man kan bo och leva på  

landsbygden på samma villkor som i staden. Kollektivtrafiken är också  

ett mycket viktigt verktyg för att möta klimathotet. 

Liberalerna 



Det är en fråga för kommunerna. Enligt det avtal som finns ska kommunerna stå för alla 

kostnader som uppstår om man sänker eller gör något avgiftsfritt. Även vilken åldersgrupp de 

gäller beslutar kommunerna om. 

Det är i så fall ett kommunalt beslut. Men skulle bli mycket dyrt. Ingen kommun, vad vi vet, 

har visat intresse för sådana resor. Kostnaden skulle ju då konkurrera med budgeten för 

äldreomsorg, skolor osv. 

I så fall när? 

Se ovan. 

 

Kristdemokraterna 

Kristdemokraterna har under mandatperioden bidragit till arbetet med den nya 

zonindelningen, vilket ska göra det mer enklare att resa kollektivt. Vår ambition är att vi ska 

ha en mer tillgänglig kollektivtrafik för såväl buss som tåg i hela länet. Därför prioriterar vi 

exempelvis Markarydsbanan, HNJ-banan och Västkustbanan. För de kommuner som vill, så 

finns det möjlighet att införa avgiftsfri kollektivtrafik. 

Vänsterpartiet 

Ja, det är något vi brinner för och vill ha så fort som möjligt. Vi driver frågan kontinuerligt i 

både våra kommuner och i regionen. Vi vill ha en kraftigt utbyggd, och på sikt avgiftsfri 

kollektivtrafik för alla grupper. Det möjliggör bland annat att man kan bo och leva på 

landsbygden på samma villkor som i staden. Kollektivtrafiken är också ett mycket viktigt 

verktyg för att möta klimathotet. 

 

Miljöpartiet 

Kollektivtrafikresor ska vara prisvärda. För att kunna få bättre turtäthet och linjesträckning 

behövs ökad andel skattefinansiering, lägre andel från biljetter. Idag är fördelningen upp till 

60% intäkter från biljetter och ca 40% via regionskatten, där vill vi göra en förskjutning till 

ökad andel från skatten. Miljöpartiet står bakom att erbjuda barn och ungdomar ett 

sommarkort med fria resor inom Halland, för att ge ökade möjligheter till sommarjobb och en 

aktiv fritid oavsett föräldrarnas plånbok. Vi står inte bakom avgiftsfritt generellt eftersom det 

skulle innebära försämringar i kollektivtrafikens kvalitet. Det är heller ingen vinst ur miljö- 

eller folkhälsosynpunkt att locka resande från gång och cykel till kollektivtrafiken.  


