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Inledning 1 

Sverige och stockholmsregionen har aldrig varit rikare än idag. Vi har råd med en välfärd för 2 

alla. Våra tillgångar och resurser skulle kunna ge varje invånare en trygg uppväxt, bostad, 3 

jobb, hälsa och omsorg. Vi skulle också på kunna ta oss an de investeringar som 4 

klimatomställningen kräver.  5 

 6 

Men rikedomarna och makten fördelas ojämlikt. Under de senaste decennierna har våra 7 

gemensamma resurser slösats bort i nyliberala utförsäljningar och privatiseringar. Inkomster 8 

och tillgångar har flyttats från vanligt folk till de som redan innan hade det bra, vilket har 9 

resulterat i växande klassklyftor med svåra villkor i ena änden och fantasiförmögenheter i den 10 

andra. I Södertälje och Skärholmen är den beräknade medellivslängden flera år kortare än i 11 

Danderyd. Nästan vart tionde barn i Stockholms län växer upp i familjer där man inte har råd 12 

med de mest nödvändiga levnadsomkostnaderna såsom mat, hyra och el. Detta sker i landets 13 

rikaste region.  14 

 15 

Det kan vi aldrig acceptera. När ojämlikheten ökar så växer dessutom misstron. Det utnyttjas 16 

av dem som vill sprida hat och söndra. Istället för att med gemensamma krafter säkerställa vår 17 

välfärd och våra barns framtid, flyttas fokus från ojämlikheten till skillnader i ursprung och 18 

bakgrund. Rasismen får en bördig jordmån där människors trygghet rämnar. Men vi som 19 

kämpar för ett jämlikt samhälle har allt att vinna på att hålla ihop, både mot fattigdom och 20 

rasism. 21 

 22 

Det är tillsammans som vi kan påverka utvecklingen och återvinna hopp för framtiden. Vi i 23 

Vänsterpartiet kämpar för en stärkt välfärd, ett jämlikt samhälle och en effektiv 24 

klimatomställning.  25 

 26 

Här är vår inriktning och våra förslag. 27 

 28 

Demokratin ska styra - inte plånboken 29 

Är vi många som håller ihop tillsammans kan vi förändra politiken. De snabbt växande 30 

klassklyftorna har inte varit oundvikliga. Varje enskild privatisering, varje skattesänkning och 31 

nedskärning av viktig verksamhet är resultat av politiskt fattade beslut, precis som det bakom 32 

varje icke-beslut, där klimatomställningen skjutits på framtiden, finns ansvariga politiker. 33 

 34 

Så blir följderna om vi underordnar oss marknadskrafter, privat riskkapital och starka 35 

lobbyister från bolag som gör vinster på elever, gamla och sjuka. Det är demokratin som ska 36 

styra, inte marknaden. Vi invånare ska kunna utkräva ansvar för hur våra resurser används. 37 

 38 

Vänsterpartiet vill omfördela makt och resurser så att människor av alla kön, boende i 39 

innerstad, såväl som förort och glesbygd, ges en likvärdig skolgång, rätt till bostad, tillgång 40 

till jobb, hälsa och omsorg. Missbruk av våra gemensamma tillgångar ska stoppas, mygel vid 41 

upphandlingar motverkas och patienters bästa såväl som personalens hälsa ska ställas framför 42 

effektiviseringskrav och vinstintressen.  43 
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En hälso- och sjukvård att lita på 44 

Vänsterpartiet kämpar för en stark välfärd med löner och pensioner som det går att leva på, 45 

jämlik vård och utbildning, en god boendestandad och en sjukförsäkring som går att lita på. 46 

När vi blir sjuka ska vi få den sjukvård vi behöver. Ingen ska prioriteras bort på grund av 47 

resursbrist. Vi ska veta att vi själva och våra anhöriga får en vård och omsorg av hög kvalitet. 48 

Hjälpmedel för personer med funktionsvariationer och kroniska sjukdomar ska vara 49 

kostnadsfria. 50 

 51 

Många är med rätta oroliga över sjukvården. Det är svårt att få kontakt med sjukvården, 52 

väntetiderna är långa och det är trångt på sjukhusen. Vissa patienter faller mellan sjukvårdens 53 

olika ansvarsområden och bollas mellan olika vårdinstanser. 54 

En personalmiljard - En bra vård förutsätter bra arbetsvillkor 55 

På grund av den ofta dåliga arbetsmiljön inom sjukvården urholkas vårdkvalitén. 56 

Toppstyrning, minutstyrning samt en vårdorganisation på knäna resulterar i stress och 57 

minskad arbetstillfredsställelse. Många som jobbar i vården orkar inte, en del byter 58 

yrkesbanor, andra får utmattningsdepressioner. Många kämpar på och höjer rösten, för att 59 

slutligen säga upp sig som en sista protest. 60 

Vänsterpartiet litar på att vårdpersonalen är bäst på att bedriva vård. Utifrån sina professioner, 61 

sin kunskap och sin erfarenhet kan vårdanställda bäst bedöma hur vården ska dimensioneras, 62 

organiseras och bemannas. För oss i Vänsterpartiet är det helt avgörande att vård- och 63 

omsorgspersonal har bra arbetsvillkor och förutsättningar att utvecklas, för att på bästa sätt 64 

kunna utföra sitt arbete. Med Vänsterpartiets politik får vårdanställda högre löner, fler 65 

kollegor, en bättre arbetsmiljö och kollektivavtal. 66 

✓ Genomför ett lönelyft för de underbetalda kvinnodominerade yrkena och högre 67 

ingångslöner för specialistsjuksköterskor och undersköterskor. 68 

✓ Inför betald vidareutbildning och en god löneutveckling i den patientnära 69 

verksamheten. 70 

✓ Ta bort karensdagen och inför stegvis sex timmars arbetsdag/ 30 timmars 71 

arbetsvecka, med bibehållen lön. 72 

 73 

Från en marknadsstyrd sjukvård till en demokratisk sjukvård 74 

Den som har störst behov ska komma först i den offentligt finansierade hälso- och sjukvården. 75 

Den ska vara demokratiskt styrd. Inte som idag, då marknaden bestämmer var och vilken vård 76 

som ska finnas. Att ta emot många patienter med förkylningar i city ger snabba inkomster. 77 

Nätläkarbolag gör snabba pengar till glädje för aktieägarna, men bidrar inte till att förbättra 78 

folkhälsan. 79 

 80 

Skillnaderna i folkhälsa och livslängd är i dag stora i regionens olika delar. Under Covid-19 81 

pandemin har det blivit uppenbart för alla. Det var de av oss som lever trångbodda i orten och 82 

andra eftersatta områden som i högre utsträckning blev allvarligt sjuka och gick bort i sviterna 83 

av viruset. För Vänsterpartiet är det självklart att var vi bor, vilken utbildning vi har eller vad 84 
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vi tjänar inte ska avgöra hur vi mår eller hur länge vi lever. 85 

 86 

Under pandemin har det också blivit tydligt för alla att vi inte hade någon egentlig 87 

lagerhållning av skyddsutrustning. Istället hade lagren ersatts av en marknadskedja där allt 88 

ska levereras när det efterfrågas, inte tidigare. Detta system är inte patientsäkert och hör inte 89 

hemma i sjukvården. 90 

Vårdcentralerna - En nära och god hälso- och sjukvård: 91 

Vårdcentralerna är basen för en jämlik och jämställd sjukvård. Det ska vara lätt att få tid på 92 

vårdcentralen och hos husläkarjourerna för akuta besök. De ska finnas där de behövs, och inte 93 

där de ger högst vinst för de privata vårdgivarna. Genom att ta ett politiskt ansvar för var 94 

vårdcentraler etableras kan vi minska skillnaderna i hälsa mellan regionens invånare. Alla har 95 

samma rätt till vård, oavsett om vi bor i centrala Stockholm eller i Norra Botkyrka, i Järva 96 

eller i Södertälje. 97 

 98 

Vårdcentralerna ska ha ett områdesansvar och uppsökande verksamhet för att förebygga och 99 

behandla sjukdomar. De ska ha ett arbetssätt och ett ersättningssystem som baseras på en 100 

helhetssyn på patienternas behov. 101 

✓ Vårdcentralernas läkare ska inte ha fler än 1 500 listade patienter. 102 

✓ Bestäm demokratiskt var vårdcentraler ska förläggas för att på bästa sätt svara 103 

upp till de boendes behov. 104 

 105 

Sjukhusvården - En hjärtinfarkt kan inte vänta 106 

Grundläggande i ett välfärdssamhälle är en akutsjukvård som är trygg och tillräcklig. Vi har 107 

alldeles för få vårdplatser. Patienter får vänta så länge att det är patientfarligt. De får vård på 108 

fel avdelning och skrivs ut för tidigt. Allt detta leder till ökat antal vårdskador och till dödsfall 109 

som hade kunnat undvikas med rätt vård i rätt tid. 110 

 111 

Vänsterpartiet ser att det behövs betydligt fler vårdplatser på våra sjukhus. Sjukhusen är 112 

underfinansierade och tvingas för varje år att bedriva mer vård med mindre pengar. Sjukhusen 113 

ska organiseras utifrån patientens behov. Patienter ska inte skrivas ut för tidigt eller hänvisas 114 

runt till olika delar av vården. Risken är då att nödvändig vård uteblir med vårdskador och 115 

även dödsfall som följd. Sjukhusen ska ha väl fungerande vårdkedjor där alla sjukvårdsbehov 116 

tillgodoses. 117 

✓ Bygg ut den avancerade sjukvården i hemmet, så kallad ASIH. 118 

✓ Sjukhusen ska ha tillräckliga resurser för att anställa den personal som behövs. 119 

 120 

Att föda barn ska vara tryggt och säkert 121 

En trygg och säker förlossning ska vara en självklarhet. Vi ska inte tvingas föda våra barn på 122 

överfyllda förlossningsavdelningar med utmattade barnmorskor. Vänsterpartiet vill att 123 
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barnmorskor och undersköterskor inom förlossningsvården ska ha kortare arbetstid och en bra 124 

arbetsmiljö. Fler förlossningsplatser behövs omgående. 125 

✓ Tillför 1 000 nya förlossningsplatser på Karolinska sjukhuset. 126 

✓ Garantera alla en barnmorska per födande kvinna i aktivt förlossningsarbete. 127 

✓ Sammanhållna vårdkedjor där MVC, BB och BVC knyts ihop bättre. 128 

 129 

Den psykiska ohälsan ska mötas 130 

Den psykiska ohälsan ökar. Vänsterpartiet vill se en psykiatri och beroendevård med resurser 131 

nog att möta behoven. Psykiatrin behöver byggas ut och vårdgarantin ska gälla även inom 132 

psykiatrin. Vårdcentralen är första instans både för psykisk och somatisk ohälsa och sjukdom. 133 

I dagsläget är bemanningen otillräcklig för att möta behovet. Tillgången till psykologer och 134 

kuratorer är för knapp. 135 

✓ Genomför en kraftfull satsning, med syfte att förstärka psykiatrin och förse 136 

vårdcentralerna med psykologer och kuratorer är nödvändig. 137 

 138 

Barn och ungas rätt till bästa möjliga hälsa 139 

Vänsterpartiets absoluta krav är att vi följer barnkonventionen. Den slår fast att barn har rätt 140 

till bästa möjliga hälsa. Barnsjukvården ska därför finnas för alla som behöver den, och där 141 

den behövs. Ungdomsmottagningarna ska vara lätta att nå för alla ungdomar. Ett centrum för 142 

specialiserad vård av barn och vuxna som utsatts för sexuella övergrepp ska inrättas. Det ska 143 

erbjuda behandlingsprogram med individuella anpassningar som säkrar en sammanhållen 144 

vårdkedja och utvecklar forskningen.  145 

 146 

Det finns en stor ohälsa bland unga och drogmissbruk kan ofta börja som ett sätt att 147 

självmedicinera. Vi vill göra stora satsningar på barn- och ungdomspsykiatrin både 148 

förebyggande och för att fånga upp unga som mår dåligt och hamnar på fel bana. 149 

✓ Avgiften för akutsjukvård för barn ska tas bort.  150 

✓ Barn- och ungdomspsykiatrin ska vara i offentlig regi. 151 

 152 

Äldres rätt till bra vård och omsorg 153 

Befolkningen blir allt äldre. De stora barnkullarna från 1940-talet är nu i en ålder då man 154 

behöver både sjukvård och äldreomsorg. De äldre är en mycket varierad grupp, likväl som 155 

många är friska och klarar sig själva så har andra stora vård- och omvårdnadsbehov redan 156 

som yngre pensionärer. 157 

 158 

Vänsterpartiet kräver att äldre ska kunna leva ett bra liv, med en pension som går att leva på 159 

och en god och nära vård och omsorg. Äldreboenden ska ha bättre tillgång till personal med 160 
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sjukvårdskompetens, både sjuksköterskor och läkare. Samarbetet mellan sjukvård och 161 

kommunal äldreomsorg måste förbättras och vård planeras samordnat. Vårdcentralerna ska ha 162 

områdesansvar, med särskilt medicinskt ansvar för äldreboenden. Multisjuka äldre ska ha en 163 

medicinskt ansvarig läkare som samordnar vården. Närsjukvården ska organiseras så att äldre 164 

människor inte tvingas söka sig till akutsjukhusen i onödan. 165 

 166 

Information och samråd med både de äldre själva och deras anhöriga måste ske. Anhöriga 167 

drar ofta ett tungt lass som anhörigvårdare och behöver stöd och avlastning. Deras 168 

uppfattning och behov måste efterfrågas, eftersom de förväntas stå för en stor del av 169 

omvårdnaden. 170 

✓ Vården och omsorgen ska ha en hög kvalitet, personalen ska vara utbildad och ha 171 

goda kunskaper om smittskydd. 172 

✓ Äldrecentraler med geriatrisk kompetens och fysioterapeuter, dietister, 173 

arbetsterapeuter, logopeder och syn- och hörselinstruktörer ska byggas upp. 174 

 175 

Tänderna tillhör kroppen 176 

Det ska inte synas i munnen hur mycket pengar man tjänar. Folktandvården ska vara aktivt 177 

uppsökande, särskilt i områden där barn löper större risk till dålig munhälsa, men även mot 178 

personer med psykisk ohälsa, med beroendeproblem, samt personer över 80 år. 179 

✓ Tandläkarmottagningars fuskande, med ersättningar för behandlingar som de 180 

inte utfört, ska stoppas och polisanmälas. 181 

✓ Tandvården ska ingå i den allmänna sjukförsäkringen. 182 

 183 

Klimatet, naturen och omställningen 184 

Vi befinner oss i ett klimatnödläge, men det är i praktiken två existentiella hot som samhället 185 

står inför: klimatkrisen och förlusten av den biologiska mångfalden. Dessa globala 186 

utmaningar behöver hanteras tillsammans eftersom de är kopplade till varandra. Samma 187 

kapitalistiska logik som sliter ut arbetares kroppar för kortsiktig vinst utarmar även 188 

naturresurserna och förändrar klimatet. Det är genom en socialistisk systemförändrande 189 

politik som omställningen kan bli lyckad. 190 

 191 

Sverige som land lämnar ett klimatavtryck som om vi hade resurser från fyra jordklot. Men, 192 

mängden klimat- och miljöpåverkan styrs av klass och kön. Som grupp betraktat, har 193 

höginkomsttagare och män större negativ klimatpåverkan än låginkomsttagare och kvinnor. 194 

Omställningen till ett samhällssystem där vi lever inom planetens gränser har en stor potential 195 

att göra samhället bättre för flera och ge förutsättningar för större jämlikhet. Vi kommer alla 196 

att få förändrade levnadsvanor genom omställningen, men det är förändringar som också kan 197 

göra livet bättre. 198 
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Transporter 199 

Transportsektorn står i dag för ungefär hälften av Stockholms läns totala utsläpp av 200 

växthusgaser. Utsläppen minskar, men det behöver ske betydligt snabbare. Personbilar står 201 

för majoriteten av utsläppen i transportsektorn och här finns det också mycket vi kan göra för 202 

att underlätta andra transport- och resemönster. Det räcker inte att vi gör våra fordon 203 

energieffektivare och övergår till förnybara drivmedel och el. Det krävs även åtgärder som 204 

gör vårt samhälle transporteffektivt. Det innebär mindre bilåkande och istället ökad 205 

användning av kollektivtrafik, cykel och gång.  206 

 207 

När det gäller transporter ser vi hur marknaden har misslyckats. Kaoset med elsparkcyklar, 208 

som både blockerar framkomligheten och orsakar många olyckor, är ett tydligt exempel. Det 209 

måste bli lättare att ta cykeln och billigare att välja kollektivtrafiken. Vi vill se en ökad 210 

tillgänglighet av lånecyklar i hela Storstockholm – på så sätt spar vi resurser och tar ett kliv ut 211 

ur slit-och-slängsamhället. Det är den största åtgärden region Stockholm kan göra för att 212 

minska klimatutsläppen. Det är också en viktig satsning på jämställda transporter då fler 213 

kvinnor än män åker kollektivtrafik, cyklar eller går till jobbet.  214 

 215 

Bromma flygplats bidrar inte bara till utsläpp och buller, den ligger också i vägen för 216 

kollektivtrafiknära bostadsbebyggelse. Vi skulle istället för ökade utsläpp kunna bygga en 217 

stadsdel med tusentals nya hyresrätter som en vanlig löntagare har råd med - utan att inkräkta 218 

på stadens grönområden.  219 

✓ Stoppa motorvägsbyggen som Förbifart Stockholm, Tvärförbindelse Södertörn 220 

och Östlig förbindelse. 221 

✓ Bilfri innerstad, minskad bashastighet i tätorterna. 222 

✓ Fler och bredare cykelvägar samt stöd till cykelpendlare. 223 

✓ Stänga Bromma flygplats och bygga en ny klimatanpassad stadsdel med modern 224 

kollektivtrafik, grön profil och billiga hyresrätter. Arlanda ska inte byggas ut. 225 

 226 

Bostäder 227 

Region Stockholm har ett övergripande ansvar för att utveckla en jämställd, jämlik och 228 

inkluderande region. Vänsterpartiet vill se omfattande bostadsbyggande, klimatsmarta 229 

renoveringar och sänkta hyror som går hand i hand med den gröna omställningen. Vi vill se 230 

en större variation, med alternativa boendeformer som byggemenskaper och kollektivhus. 231 

Alla har rätt till ett hem. Årligen behöver 20 000 bostäder byggas i regionen fram till år 2050. 232 

Därför behövs ett regionalt allmännyttigt byggbolag och bostadsbolag. Det bör i första hand 233 

byggas bostäder på redan asfalterade ytor och nära befintlig kollektivtrafik. Vänsterpartiet 234 

säger nej till marknadshyror.   235 

 236 

Även byggsektorn behöver vara en del av klimatomställningen. Vänsterpartiet vill att 237 

byggnation ska ske i hållbara och klimatsmarta material och att husen ska vara 238 

energieffektiva. Men även våra befintliga byggnader kan användas bättre, kontorsytor kan 239 
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göras om till bostäder, taken kan utnyttjas för solceller och fler verksamheter kan 240 

samlokalisera för att spara både kostnader och energi. Här är regionen med sina 241 

verksamhetslokaler en viktig aktör. 242 

 243 

Planeringen ska utgå ifrån att det ska vara enklast och billigast för de boende att ta sig fram 244 

med cykel, gång eller kollektivtrafik. Men en levande stad behöver också grönområden. En 245 

bra stadsplanering är ett verktyg för att bryta segregationen så väl som ensamheten. Med fler 246 

hyresrätter även i rika kommuner och stadsdelar bryter vi segregationen. Allt för länge har vi 247 

överlåtit på marknaden att förse oss med hem, det är dags att vi tar tillbaka byggandet i 248 

gemensam regi och demokratisk styrning. 249 

✓ Regionen ska aktivt bidra till klimatsmarta hyresrätter med rimliga hyror i 250 

regionens alla delar. 251 

✓ Bygg på redan asfalterade ytor som ligger nära existerande kollektivtrafik. 252 

✓ Andelen hyresrätter skall ökas i hela Region Stockholm, i synnerhet i de 253 

kommuner som nu domineras av villor och bostadsrätter. 254 

✓ Regionalt byggbolag. 255 

 256 

Konsumtion 257 

Maten har en betydande klimat- och miljöpåverkan. Kött och andra animalier har speciellt 258 

hög klimatpåverkan och köttkonsumtionen har ökat mycket i Sverige senaste årtionden. Här 259 

kan det offentliga ta ett större ansvar för mer växtbaserad mat så att inte ansvaret läggs på 260 

enskilda individer. Det skulle gynna klimatet men även folkhälsan. Flera kommuner har 261 

därför antagit mål om minskad köttkonsumtion i verksamheten. Detta bör ske också i 262 

regionens verksamhet. Mer av ekologisk och närodlad mat kan också minska 263 

transportkostnaderna och utsläppen.  Det är betydelsefullt att kommunerna i regionen skyddar de 264 

kvarvarande jordbruksarealerna för hållbar matproduktion, också med syfte att värna den strategiska 265 

livsmedelsförsörjningen. Att minska matsvinnet gynnar både klimatet och ekonomin. 266 

✓ Minska matens klimat- och miljöpåverkan inom regionens verksamhet genom 267 

mer växtbaserad, ekologisk och närproducerad mat. 268 

✓ Verka för att minska matsvinnet inom regionen. 269 

 270 

Skog och vatten 271 

Skogen är livsmiljö för en mängd olika djur och växter samt bidrar till människan, vår välfärd 272 

och livskvalité, utöver att lagra kol och producera råvaror. I Parisavtalet betonas vikten av att 273 

länderna skyddar och ökar kolförråd och naturens förmåga att binda koldioxid. Av de 274 

kolförråd vi har i Sverige är det skogens och våtmarkernas kolförråd som har störst potential 275 

att öka inom den korta tidsperiod vi har för att hejda klimatkrisen. Skogen fyller också en 276 

viktig funktion för rekreation och friluftsliv för regionens invånare. Det är minst lika relevant 277 

i Stockholm som i resten av landet.  278 
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 279 

Mälaren är hem för många sötvattenfiskarter och behöver skyddas, bland annat genom att bevara 280 

strandskyddet. Strandskyddet säkerställer även allmänhetens tillträde till sjöar och stränder. För 281 

den biologiska mångfaldens skull är det viktigt att återställa skadade bestånd av fisk. 282 

Regionen behöver åtgärda historiska och pågående utsläpp av kväve, fosfor och gifter i våra 283 

vatten genom renoverade och förbättrade avloppsreningsverk och genom att samordna 284 

kommunernas insatser. I och med klimatförändring och havsnivåhöjning så kommer Mälaren 285 

att påverkas. Långsiktigt behövs en strategi för nya vattentäkter då Mälaren i framtiden 286 

riskerar att inte vara sötvatten.  287 

 288 

För att planera regionens verksamhet räcker det inte med ekonomiska mål. Det behövs en 289 

tydlig redovisning och planering av var i verksamheten som utsläppen sker, det som brukar 290 

kallas för koldioxidbudget.  291 

✓ Ta fram en koldioxidbudget för regionen. 292 

✓ Bevara strandskyddet och skydda stadens grönkilar.  293 

 294 

 295 

En kollektivtrafik för alla 296 

Vänsterpartiet vill skapa ett samhälle som ger alla samma tillgång till vad regionen har att 297 

erbjuda vad gäller bostäder, service, kultur och natur. Då måste kollektivtrafiken tillsammans 298 

med cyklister och fotgängare prioriteras framför bilismen. Det är feministiskt, jämlikt och 299 

klimatsmart. För detta krävs att kollektivtrafiken är fungerande, välskött och går i tid. 300 

 301 

Kollektivtrafiken ska i första hand drivas av el producerad från sol, vind och vatten, vilket är 302 

de mest miljövänliga energikällor vi har. Vi vill även påskynda elektrifieringen av bussflottan 303 

med många fler elbussar. Elbussar är tysta och släpper inte ut avgaser. De bidrar till en renare 304 

och tystare stadsmiljö. Vi vill även konvertera dagens lite snabbare stombussar till BRT 305 

standard (Bus Rapid Transit). BRT-bussar har egna körfält och tillgängliga hållplatser 306 

motsvarande spårvägsstandard. 307 

✓ Öka andelen kollektivtrafikresenärer. 308 

✓ Kollektivtrafiken skall drivas klimat- och miljövänligt. 309 

 310 

Alla skall ha råd att åka kollektivt 311 

Vänsterpartiet vill på sikt införa avgiftsfri kollektivtrafik för alla och vi börjar med de yngsta 312 

och de äldsta invånarna i regionen. Vi vill att de årliga höjningarna av avgifterna i SL-trafiken 313 

avskaffas, för att istället kunna bedriva en god, kostnadsfri kollektivtrafik utan att 314 

trafikanternas plånböcker drabbas. Det här är en central reform för att minska utsläpp och 315 

buller, förbättra folkhälsan och underlätta för alla invånare att ta sig till jobb, skola, vänner 316 

och familj. 317 
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✓ Sänk priset på periodkort och enkelbiljetter till 2018 års nivå, målsättningen är 318 

nolltaxa. 319 

✓ Avgiftsfria resor för barn och ungdomar upp till 18 år samt avgiftsfria resor i 320 

lågtrafik för pensionärer. 321 

✓ Ordinarie SL-taxa ska gälla i skärgårdstrafiken året om. 322 

✓ Avgiftsfria resor för alla resenärer skall genomföras på sikt. 323 

 324 

Kollektivtrafik i egen regi 325 

Kollektivtrafiken är en samhällsviktig funktion. Samhällsviktiga funktioner ska inte överlåtas 326 

till privata aktörer. Om trafiken ska anpassas till resenärernas behov måste regionen ha full 327 

kontroll över både fordon och personal. Personalen är den viktigaste tillgången och 328 

organisationen ska präglas av tillit till de anställdas kompetens. 329 

✓ Driv all kollektivtrafik i offentlig regi. 330 

✓ Om upphandling görs ska krav ställas på kollektivavtal, personalövergång, 331 

arbetsmiljö och meddelarfrihet. 332 

 333 

Kollektivtrafiken skall fungera i hela regionen 334 

Region Stockholm omfattar både tätbebyggda områden och glesbygd. Det finns också en 335 

omfattande skärgård där fungerande båtförbindelser behövs både för den fast bosatta 336 

befolkningen, för de många som har fritidshus i skärgården och för besökare i skärgården. När 337 

nya bostadsområden byggs ska kollektivtrafiken, liksom övrig offentlig service finnas 338 

tillgänglig redan vid inflytt.  339 

✓ Kollektivtrafiken ska säkerställas parallellt med att nya bostadsområden byggs. 340 

✓ Ha anropsstyrd trafik på landsbygden och för dem som inte kan åka med vanliga 341 

bussar och tåg. 342 

✓ Utveckla båttrafiken i skärgården och på Mälaren som en del av kollektivtrafiken 343 

med smidiga övergångar till landtrafiken. 344 

 345 

Kollektivtrafiken skall vara tillgänglig för alla 346 

Om kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för alla måste även rulltrappor och hissar 347 

underhållas och fungera bättre än nu. God kommunikation och information för resenärer med 348 

nedsatt syn eller nedsatt hörsel är en absolut förutsättning. Utrymningsvägar ska, på alla 349 

stationer, vara anpassade för människor med funktionsvariationer. Den som på grund av 350 

funktionsvariation inte kan resa med vanlig kollektivtrafik ska inte begränsas i sitt resande 351 
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vare sig av priser eller av begränsat antal resor. 352 

 353 

I funktionshinderorganisationerna finns det mycket kunskap både om problem och om 354 

problemlösningar inom kollektivtrafiken. Dessa kunskaper skall användas på ett bättre sätt än 355 

nu och framför allt efterfrågas innan beslut tas och genomförs. 356 

✓ Fri tilldelning av antalet resor för de som reser med färdtjänst och rullstolstaxi och 357 

ingen extra avgift för färdtjänstresor längre än tre mil. 358 

✓ Säkerställ kvaliteten i färdtjänsten genom att driva den i egen offentlig regi. 359 

 360 

Resan skall vara bekväm och trygg 361 

Ombordpersonal skall återinföras på Tvärbanan, Nockebybanan och Nynäsbanan och behållas 362 

på Roslagsbanan och Saltsjöbanan, liksom tågvärdarna på pendeltågen. Ombordpersonal 363 

behövs för både resenärer och för förarna som annars blir ensam personal vid krissituationer. 364 

Tågvärdarna är också en trygghet, exempelvis för de resenärer som behöver ramper vid på- 365 

och avstigning.  366 

✓ Behåll ombordpersonalen. Övervakningskameror kan inte ersätta mänsklig 367 

service. 368 

✓ Stoppa allt ensamarbete inom kollektivtrafiken. 369 

 370 

 371 

 372 

Trygghet från våld, närhet till stöd 373 

Det talas mycket om otrygghet men alldeles för lite om vad som ligger bakom den. 374 

Tillbakadragandet av skattefinansierade synliga resurser från landsbygd, mindre orter och 375 

stadsdelar, såsom bibliotek, fritidsgårdar, skolor, kommunkontor, vårdcentraler, poliskontor 376 

etc., har pågått länge. I kölvattnet av dessa institutioners avveckling, har även 377 

blomsterbutiken, saluhallen och andra kommersiella affärsverksamheter försvunnit. Närvaron 378 

av samhället i form av offentlig infrastruktur har betydelse. Samhället måste återta sina 379 

fysiska positioner. Det skapar sammanhang och mening för invånarna. 380 

 381 

Barn som tvingas flytta flera gånger per år från en tillfällig bostad till en annan, som inte ges 382 

en chans att bygga relationer till andra vuxna eller barn i skolan, kvarteret, fotbollslaget. En 383 

skola där arbetarklassens barn hamnar sist i kön. Kvinnor som är mer otrygga i hemmet än på 384 

stan. Anställda som inte vet hur de ska betala hyran nästa månad och som jobbar fast de är 385 

sjuka. Sjuka som inte har råd att vara sjuka.   386 

Om du är arbetarklass, kanske med utländsk härkomst, och bor i ett eftersatt område är 387 

sannolikheten större att du utsätts för våld och om du är en hbtqi-person är risken stor att 388 

trakasserier, hot, hat och våld är en del av din vardag. 389 
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 390 

Hoppfulla unga gör trygga orter 391 

Ur samhällsklyftorna växer kriminalitet och det är våra förorter som har svikits av samhället 392 

under en lång tid. Det viktigaste insatsen för att stoppa rekryteringen av unga till kriminalitet 393 

är det förebyggande arbetet. Det innebär en skola med fler lärare och andra vuxna, trygg 394 

bostad och föräldrar med fast jobb som inte behöver oroa sig för om de kan betala räkningen 395 

nästa månad. Fritidsgårdar, kultur- och föreningsliv som skapar sammanhang och relationer 396 

till fler trygga vuxna.  397 

 398 

För att få bukt med det väpnade våldet måste trösklarna att lämna destruktiva miljöer vara 399 

låga. Det måste finnas fungerande avhopparverksamhet med tillräckligt många platser för 400 

dem som vill lämna kriminaliteten. Socialtjänst, rättsväsende, skola och boende måste kroka 401 

arm och jobbar metodiskt tillsammans mot rekrytering av våra unga. Många som befinner sig 402 

i narkotikahandeln har ett eget missbruk. Därför att en fungerande missbruksvård avgörande 403 

för att minska den kriminella verksamheten.  404 

 405 

Vänsterpartiet vill ha mer närvarande poliser som har ett långsiktigt och relationsbyggande 406 

fokus i områden där det kriminella våldet sker. Vi vill också se fler utredare så att fler brott 407 

klaras upp.  408 

✓ Satsa på fler mottagningar för unga och unga vuxna med begynnande 409 

beroendeproblematik. 410 

✓ Skapa förebyggande team i regionen. 411 

 412 

Investera mot våld i hemmet 413 

Våld i hemmet är ett utbrett problem i hela samhället. Isoleringen under pandemin slog hårt 414 

mot våldsutsatta i hemmet. Särskilt kvinnor och barn blev instängda med sina förövare i större 415 

utsträckning och har haft färre möjligheter att lämna eller söka stöd och hjälp.  416 

 417 

Vi måste ha välfungerade kvinnojourer och skyddade boenden. Det ska vara lätt att få hjälp 418 

eftersom tröskeln att söka hjälp är så hög. Vi vill se fler skolor och förskolor som arbetar 419 

förebyggande mot destruktiva normer för att alla barn, oavsett kön, ska kunna leva fria.  420 

 421 

Vänsterpartiet motsätter sig att vinstintresse ska styra kvinnojourernas verksamhet. Det är ett 422 

samhällsansvar att stoppa mäns våld mot kvinnor, inte en möjlighet för privata bolag att göra 423 

vinst. Kvinnojourer ska stärkas genom ökade resurser och kunna säkra sin finansiering 424 

långsiktigt. Vi vill se särskilda satsningar på kvinnojourer som når dem som står långt ifrån 425 

samhället av olika anledningar. Jourer som har en bred språkkompetens och kunskap om våld 426 

från ett kollektiv, med kompetens att välkomna transkvinnor och icke-binära och de som lever 427 

i missbruk. 428 

 429 

Ytterligare en källa till stress och oro är de otrygga anställningarna där en anställning sällan 430 

varar längre tid än vad det tar att utföra arbetsuppgiften eller där du rings in dag för dag. 431 
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Utöver dessa otrygga anställningar förekommer också renodlad arbetslivskriminalitet där 432 

anställda utnyttjas och ofta arbetar i direkt hälsofarliga miljöer.   433 

✓ Öka finansieringen av och stoppa vinstintresset i kvinnojourer.  434 

✓ Anställningar i regionens egna och upphandlade verksamheter ska vara trygga. 435 

✓ Öka den långsiktiga finansieringen av och stoppa vinstintresset i kvinnojourer.   436 

✓ Fler kvinnojourer som jobbar intersektionellt. 437 

 438 

Kultur för alla 439 

Kulturen är en självklar del av välfärden och en oundgänglig del i ett demokratiskt samhälle. 440 

Med Vänsterpartiets kulturpolitik skapas möjligheter för alla människor att både ta del av och 441 

skapa egen kultur. Vi försvarar yttrandefriheten och den konstnärliga friheten som idag hotas 442 

att beskäras från olika håll.  443 

 444 

Vänsterpartiet vill ha en kultur i hela regionen, för olika grupper, funktionsvarierade, barn och 445 

vuxna. Inte minst de nationella minoriteternas kultur och kulturarv måste få en chans att växa 446 

och synas. Kultur i olika former ska vara tillgänglig i hela Region Stockholm. Vänsterpartiet 447 

ökar kulturstödet och scenkonststödet för att den fria kulturverksamheten ska kunna växa och 448 

utvecklas. Konstnärer ska ha tillgång till lokaler och spelplatser. Kulturutövarna har ställts 449 

inför enorma ekonomiska problem. Många tusen artister, företagare och frilansare har i ett 450 

slag förlorat hela sin försörjning. 451 

 452 

Vänsterpartiet lyfter fram folkbildningens viktiga roll. Inom bildningsförbunden och på 453 

folkhögskolorna träffas människor från olika kulturer, livsvillkor och intressen. Genom 454 

folkhögskolekurser, studiecirklar och kulturarrangemang växer både demokratin och enskilda 455 

människors möjligheter att påverka sin egen vardag. 456 

Kultur och konst berikar människors liv och kan bidra till förbättrad hälsa. Kultur som en del 457 

av behandling och rehabilitering är framgångsrikt. 458 

 459 

✓ Öka det ekonomiska stödet till kulturutövare genom bidrag, lokaler och 460 

förmedlare. 461 

✓ Ge ett rejält lyft till bildningsförbund och folkhögskolor för allas rätt till utbildning 462 

och personlig utveckling. 463 

✓ Rikta kultursatsningar till olika patientgrupper inom hälso- och sjukvården. 464 

 465 

Avslutning 466 

Stockholm kan vara världens mest jämlika och trygga region, där vi tar hand om varandra, 467 

och där du, oavsett vem du är, har rätt till ett gott liv och trygghet när du blir sjuk eller 468 
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gammal. Detta kräver stora satsningar, omfördelning och massiva investeringar för att ge 469 

människor goda levnadsvillkor, skapa jobb i hela länet och genomföra en radikal omställning 470 

som tar oss ur klimatkrisen. Vad vi vill göra är helt enkelt att omfördela makt och resurser, 471 

från dem som redan har – till alla oss andra.  472 

 473 

Söndagen den 11 september 2022 är det val 474 

till riksdag, region och kommun. 475 

Nu är det dags för en förändring! 476 

Här redogörs för Vänsterpartiets politik för Region Stockholm. 477 

 478 

De senaste 15 åren har en borglig majoritet styrt Region Stockholm. Makt och pengar har 479 

överförts till marknaden, riskkapitalister har gjort stora vinster med resultat att vi har en 480 

sjukvård i kris. 481 

 482 

Regionen ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och regional utveckling samt stöd 483 

till kultur och föreningar i Stockholms län. Regionen är politiskt styrd och regionfullmäktige 484 

är högsta beslutande organ med 149 mandat/platser. Regionen styrs av en grön-blå koalition 485 

med Moderaterna (34), Liberalerna (8) samt Kristdemokraterna, Centerpartiet och 486 

Miljöpartiet med 12 mandat vardera. Västerpartiet har 16 mandat, Socialdemokraterna 40 487 

mandat och Sverigedemokraterna 15 mandat. 488 

 489 

Regionen omfattar länets 26 kommuner med ett sammanlagt invånarantal om 2 400 000 och 490 

som fram till år 2040 förväntas öka till 2 800 000. Region Stockholm är en av Sveriges största 491 

arbetsgivare med 45 000 medarbetare. Regionens har en budget på över 85 miljarder kronor. 492 

Verksamheten finansieras till 80 procent av skatteintäkter och 20 procent intäkter från 493 

patientavgifter, biljettpriser och statsbidrag. Skattesatsen är 12,08 kronor per intjänad 494 

hundralapp. 495 

 496 

Mer om Vänsterpartiet i Region Stockholm finns här; Vänsterpartiet i Region Stockholm 497 

https://sll.vansterpartiet.se/

