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Från krishantering till framtidstro 

Det du håller i din hand är Vänsterpartiet i region Stockholms  
förkortade budget.

Här kan du läsa om vilka satsningar vi skulle genomföra om vi haft 
makten i region Stockholm. 

Alla förslag vi lägger utgår från att vi vill omfördela makt och  
resurser så klyftor utjämnas och regionen håller ihop. Fattig eller rik, 
kvinna eller man, gammal eller ung – varje människa ska få möjlighet 
att påverka sitt liv och sitt samhälle. 

Vilka som ska styra regionen efter valet 2022 är det du som  
bestämmer. Håller du med oss om att sjukvården måste få mer  
resurser och att kollektivtrafiken måste vara tillgänglig och  
billigare – välkommen att engagera dig för en rättvis region.

En framtidspolitik för en framtidsregion.                   
     

Anna, Sehlin, 
oppositionsråd 
Vänsterpartiet i 
Region Stockholm.
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Sjukvård

 Vårdcentraler
Alla har rätt till en bra vårdcentral. Region Stockholm har stora  
hälsoklyftor – därför måste vi satsa på vård och hälsa i områden där  
det behövs och sätta stopp för nätläkarföretagens fria etablering av 
vårdcentraler på fina adresser. Ingen ska behöva åka till akuten för  
att vårdcentralen inte räcker till där man bor.

 Vårdplatser
Mer pengar till Stockholms sjukhus. Alla vårdplatser ska vara
öppna – ingen ska fastna på akuten. 

 Vårdpersonal
Utan vårdpersonal ingen vård. Vi vill ge personalen fler fastanställda 
kollegor, högre löner, bättre scheman, betald fortbildning och kortare 
arbetstid. Det gör vi genom att öronmärka en miljard i budgeten till 
vårdpersonalen.

Covid-19
Det har inte undgått någon att covid-19 satt Stockholms sjukvård under 
stor press. Men man ska komma ihåg att personal på våra akutsjukhus 
varslades innan covidkrisen. Det är inte rimligt att underfinansiera vår 
gemensamma sjukvård som det borgerliga blågröna styret gjort under 
sina 14 år vid makten i Region Stockholm, fd Landstinget. 
Personalen behöver mer än applåder – låt det synas på arbetsvillkor 
och löner.
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Kollektivtrafik

 Tillgänglig, trygg och välkomnande
Det ska vara lätt att åka kollektivt. Du ska enkelt kunna blippa ditt kort, 
betala din biljett och kunna tala med kundvärdar om du behöver. Det 
behövs fler turer – det ska inte vara trångt att åka kollektivt.

 Låg och enhetlig taxa
Vänsterpartiet vill ta det första steget mot en avgiftsfri kollektivtrafik 
genom att sänka SL- kortet med 90 kronor.

 Kollektivtrafik i egen regi
Kollektivtrafiken ska enkelt kunna utökas där det behövs. Vi får bättre 
styrning om vi själva äger kollektivtrafiken istället för som nu när den 
är upphandlad och körs av olika företag i olika områden. 
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Regionalt

 Klimat
Prioritera klimatarbetet i Region Stockholm och säkra att vi arbetar i 
linje med Parisavtalet. Minska flygandet bland annat genom att  
begränsa det för politiker och tjänstepersoner.

 Bostadsmarknaden – ett regionalt ansvar
Istället för att privata byggföretag uppför onödigt dyra och påkostade 
lägenheter behöver vi ett regionägt byggbolag som bygger klimatkloka 
lägenheter med rimliga hyror.

 Folkhälsa
Det skiljer 18 år i förväntad livslängd mellan en kortutbildad person  
i Vårby och en högutbildad i Danderyd. Utbildning och inkomst är  
två viktiga faktorer för den framtida hälsan och hur långa liv vi får.  
Därför ska vi satsa på att gymnasieelever fullföljer sina studier och 
stärkt anställningstrygghet.
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Kultur

 Ökad budget och krisstöd
Regionens redan hårt pressade kulturliv har fått betala ett högt pris 
på grund av Corona. Vänsterpartiet vill öka kulturbudgeten med 45  
miljoner kronor, och dessutom ge ett tillfälligt Corona-stöd på 15  
miljoner kronor under tre år. Det är ca 10 % av kulturbudgeten och  
mer än något annat parti lägger på kulturen.  Vår satsning går främst  
till folkbildningen, det fria kulturlivet och kultur i vården.

 Det fria kulturlivet
Alla former av kultur ska vara tillgängliga i hela regionen. Den  
konstnärliga friheten och yttrandefriheten ska värnas och det fria  
kulturlivet måste få möjlighet att växa och utvecklas. 

 Folkbildning
Bildningsförbund och folkhögskolor har en avgörande betydelse för 
demokratin och människors möjligheter till utveckling och utbildning. 
Den kan spela en ännu större roll under och efter corona-krisen genom 
låta människor uppleva och skapa kultur tillsammans.
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Lokaler

 Behåll och använd regionens lokaler och fastigheter
Vi ska använda regionens lokaler framför att sälja bort dem för att sen 
tvingas hyra in oss för dyrare kostnad. Sälj inte Landstingshuset!

 Lokaler med miljön i fokus
Miljömärkning både vid byggande och förvaltande av våra lokaler. 

 Service i egen regi 
Vi använder vår egen personal framför att hyra in dyra konsulter för 
kompetens regionen redan har.

Vill du veta mer?  
Via www.sll.vansterpartiet.se har du möjlighet att läsa budgeten  
i sin helhet eller fördjupa dig i enskilt avsnitt samt läsa hur vi  
finansierar detta.
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