
 

 

 

LIBERALERNA GÄVLEBORGS LÄNSVALMANIFEST 

Frihet måste försvaras 

Varje människa ska själv ha frihet att styra sitt liv, sin hälsa och sin framtid. Patienter stärks 
av makt och kunskap att välja, möjlighet att vara delaktiga och av ett bemötande som gör 
deras sjukvård personlig och som ser enskilda behov. 

 
Personal 
Region Gävleborgs viktigaste resurs är medarbetarna med den kunskap och kompetens de har. 
Där menar vi Liberaler att en medveten satsning på arbetsmiljön är en framgångsfaktor. Om 
medarbetare av olika kategorier är med och formar sina arbetsplatser skapas större 
möjligheter att påverka sin egen arbetssituation. 
Alla yrkesgrupper är viktiga inom vården. Fler vårdbiträden ger också en bättre användning 
av vårdens resurser, och innebär att fler människor får större möjlighet att komma in på 
arbetsmarknaden. Sjukvården är en kvinnodominerad sektor där lönenivåer är låga, 
karriärmöjligheterna få och lönespridningen är låg. 

 

Vård 
Varje människa ska själv ha frihet att styra sitt liv, sin hälsa och sin framtid. Patienter stärks av makt 
och kunskap av att välja möjlighet att vara delaktiga och av ett bemötande som gör deras sjukvård mer 
personlig och ser det enskilda behovet. 
Alla vårdgivare ska åläggas att erbjuda en lika bra digital tillgänglighet som fysik, där patienterna 
utifrån situation och önskemål själv ska kunna välja att konsultera vården med en e-tjänst, telefon, 
video eller fysiskt besök. 

Akutvård i Regionen ska ha en väl utbyggd ambulanssjukvård som tillgodoser hela länets behov. Det 
är viktigt att den som drabbas av akut sjukdom eller olycksfall snabbt tas hand om och transporteras 
till något av länets sjukhus. 

Akutsjukhus Den nuvarande organisationen med fullt utbyggda akutsjukhus i Gävle och Hudiksvall 
och ett medicinakut i Bollnäs ska vara kvar. Upphandlingen av fortsatt drift i extern regi av Bollnäs 
sjukhus måste omedelbart inledas. 

 
Psykisk ohälsa 
Liberalerna i Gävleborg vill att vårdgarantins krav på besök inom 30 dagar för psykisk ohälsa ska 
respekteras. Grundläggande kunskap om psykisk ohälsa ska finnas inom primärvården 1:a linje. Vi vill 
förbättra tillgängligheten och utveckla de särskilda slutenvårdsplatserna inom barn- och 
ungdomspsykiatrin, men även öppna för ett fördjupande samarbete mellan skolhälsovården 
kommunerna och regionen. Vi vill rusta upp skolhälsovården så att barn som mår dåligt snabbt ska få 
hjälp. 



Årsrika                                                                                                                 
För årsrika med många komplicerade vårdbehov ska få en individuell anpassadvård ska särskilda 
Äldrevårdscentraler ( ÄVC ) inrättas i länet. Felmedicinering och för många läkemedel är vanliga 
problem som drabbar årsrika. Regelbundna läkemedelskontroller ska genomföras. 
Rehabiliteringsinsatser för årsrika måste förstärkas. 

Kostnadsfri tandvård för alla över 65 år. Mun och tänder är en del av kroppen, och utan omtanke 
kan de stå oss dyrt i både lidande och pengar. Bra tandvård ska inte bero på hur mycket pengar du har i 
plånboken.  

Hospice-vård i livets slutskede. Vården i livets slutskede ska vara högt prioriterad och tillgodose 
fysiska, psykiska, sociala och själsliga behov. Liberalerna vill få ett fungerande nära samarbete med 
Kommunerna och Regionen där vi kan tillgodose vård i livets slutskede. Liberalerna vill inrätta ett 
Hospice i länet. 

Mellanvårdsplatser. Många patienter är för friska för att vara på sjukhus men för sjuk för att komma 
hem. Vi ser därför att ett behov av att inrätta fler mellanvårdsplatser där man kan få utökad vård och 
rehabilitering. Liberalerna vill bygga ett nära samarbete med kommunerna - en brygga mellan 
regionen och kommuner. 

Mammografi. Vi vill införa in mammografi för kvinnor över 75. Vi menar att en stigande 
medellivslängd i sig är ett starkt skäl för att erbjuda äldre kvinnor screening. Vi vill avsluta regionens 
pågående åldersdiskriminering och erbjuda även äldre kvinnor screening. 

 

Välfärd kräver god infrastruktur som främjar jobb och företagande 
För att Gävleborg ska kunna ha god vård och välfärd krävs jobb som ger ökat skatteunderlag. Vårt mål 
är att gävleborgarna inte ska behöva flytta från länet för att finna dessa jobb. För detta och för att 
främja ett växande näringsliv behövs en infrastruktur som underlättar livet för gävleborgarna. Väg och 
järnväg och bredband för digital kommunikation ska öka möjligheterna och inte begränsa dem. 
 

Tåg och järnväg 
Norrland binds ihop med övriga Sverige genom två stambanor som går genom vårt län från 
Stockholm. Men enkelspår och brister i underhåll begränsar tågtrafiken. Vi säger nej till 
satsningar på snabbtåg mellan storstadsregionerna för att vinna någon timmes restid. Pengarna 
gör större nytta genom att satsa på det befintliga tågnätet, som våra två stambanor i länet. Till 
exempel sträckan Sundsvall-Gävle är landets längsta och mest belastade enkelspår. Oavsett 
färg på nästa regering vill vi ta strid för att arbetet med att få till stånd ett dubbelspår längs 
Ostkustbanan kommer igång på allvar och inte stannar vid en utfästelse i en fjärran framtid.   

 

Kollektivtrafik  
En utbyggd kollektivtrafik är att  möjliggöra för gävleborgarna att bo där de vill men 
samtidigt kunna få tillgång till en bredare arbetsmarknad. Vi prioriterar att lägga skattepengar 
på att bygga ut kollektivtrafiken för fler, framför att införa ”fria resor” för ett färre antal 
kollektivtrafiklinjer.  

 

 



Väg för cykel och bil 
Den cykelstrategi som är under framtagande i regionen får för oss inte bli en pappersprodukt, 
utan ska resultera i att utpekade cykelvägar inom länen verkligen byggs. Men vi får inte 
glömma att många gävleborgare, trots bra cykelvägar är beroende av bilen och därmed av 
säkra bilvägar. En upprustning av riksväg 83 på sträckan Tönnebro - Bollnäs - Ljusdal är 
prioriterad. Och den olycksdrabbade trefilsvägen mellan Söderhamn och Gävle måste byggas 
ut till en fyrfilsväg. Arbetet med nämnda vägsträckor vill vi se till att det påbörjas under 
kommande mandatperiod. 

 

Fortsatt satsning på den digitala vägen ut i världen 
Mycket resande kan undvaras och många företag kan drivas och utvecklas med en fungerande 
kraftfull digital väg som når ut till hela världen. Därför anser vi att satsningen på bredband 
och annan digital infrastruktur måste försätta allteftersom behoven och tekningen kräver det.    

 

 

 


