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En röd plan för grön
omställning, jobb och jämlikhet
din trygghet är politikens ansvar

1. Inledning
Det är tillsammans vi bygger framtiden. Vänsterpartiet vill
omfördela samhällets resurser för att bygga ett jämlikt, jämställt
och hållbart samhälle. Det är många som pratar om jämlikhet
och jämställdhet, men det är vänstern som har förslagen och
politiken för förändring. Koldioxidutsläpp och arbetslöshet ska
ned, den ekonomiska jämlikheten och jämställdheten ska upp.
Under de senaste decennierna har glappet mellan de rikaste
och de fattigaste i samhället vuxit. Trots överflödssamhället är
det många som har knappa resurser och flera grupper som har
svikits av samhället under alla år av nyliberal politik. Socialdemokraterna har haft regeringsmakten under lång tid och trots
det har omfördelningspolitiken uteblivit. Skatterna har sänkts
för dem med överflöd samtidigt som fler blivit utförsäkrade och
fler lever i fattigdom. Det är många som upplevt hur tryggheten
försvunnit och gemenskapen slagits sönder när marknadsideologin fått styra. Resultaten ser vi i en polarisering i samhället och
ökad ohälsa. Vänsterpartiet däremot ställer solidariteten i främsta rummet och vill omfördela resurserna så att de rikedomar
som finns kommer alla till del.
Under större delen av 2000-talet ingick Vänsterpartiet i en
majoritet med Socialdemokraterna och Miljöpartiet som styrt
Kalmar läns landsting sammanhängande i 12 år. Under våra år i
den styrande majoriteten blev landstinget en förebild för andra
landsting mycket tack vare strategin Varje dag lite bättre - kraften hos många. Vi har genomfört en rad reformer som bland
annat avgiftsfri mammografi och cellprovsscreening, stora
satsningar på att förbättra cancervården, ökat patientinflytande
genom utvecklingsråd och intressebank, Seniorkort i kollektivtrafiken och glasögonbidrag till barn. Krav om ökat socialt
och etiskt ansvar vid upphandlingar. Miljösatsningar som fossilbränslefri kollektivtrafik, minskat energiförbrukningen, sett
över lustgasanvändningen, minskat läkemedelsresterna i vårt
vatten och återanvändning av spillvatten. Beslut om nya lokaler
för specialistpsykiatrin i hela länet, psykolog på varje hälsocentral och uppbyggnad av Barn och Ungdomshälsan. Betald
specialistutbildning för sjuksköterskor. Det är många frågor vi
drivit framgångsrikt.

För Vänsterpartiet har det alltid varit viktigt att värna våra fyra
folkhögskolor och ge dem en central roll i regionen. Då utbildningsnivån överlag är lägre i Kalmar län än i övriga Sverige är
folkbildningen och folkhögskolornas mål att höja den nivån hos
våra invånare nödvändig. Inte minst för våra nyanlända som har
erbjudits bland annat svenska som andraspråk, etableringskurser
och svenska i vården. Vi har satsat på att tillgängliggöra de äldre
lokalerna i största möjliga mån, byggt nya tillgängliga lokaler med solceller och bra kök med minst 40 % ekologisk mat.
Inom kulturen arbetade vi hårt för att bredda med fler kulturutövare i länet som får regionala bidrag och att fördubbla anslaget
till Byteatern. Vi jobbade också hårt med Kultur och Hälsa där
många goda exempel skapades, tex Kultur på recept.
Sedan valet hösten 2018 befinner vi oss i opposition, vilket
självklart påverkar vårt arbetssätt. Vi ska fortsätta att driva den
tydligaste vänsterpolitiken och skapa en vänsterrörelse genom
opinionsarbete och samverkan med andra aktörer.
Klimatförändringen är en allvarlig och akut utmaning. Men den
innebär också en historiskt unik möjlighet att bygga ett bättre
och mer hållbart samhälle, där social välfärd och global rättvisa
kan uppnås inom ramen för ekologiskt hållbara gränser. Det
krävs en politik som gör skillnad för invånarna i Kalmar län och
som minskar klyftorna för att få en jämlik och jämställd region
som sätter klimatet och miljön först.
Pandemin har drivit på utvecklingen av digitaliseringen och de
allra flesta verksamheter har nu möjliggjort digitala arbetssätt.
Resorna har minskat då fler digitala möten hålls inom alla områden som regionen ansvarar över. Samverkan över gränser och
avdelningar har förbättrats när alla har arbetat mot ett gemensamt mål. Krisen har visat på de stora behoven av centrala lager
av medicin och skyddsutrustning. Bra arbetsmiljö har med stor
tydlighet varit avgörande för att medarbetare ska vilja och orka
arbeta i regionen. Nu krävs fler insatser för medarbetarna som
tid för återhämtning, sammanhållen ledighet och arbetstidsförkortning.
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2. Socialism, feminism
och klimatomställning
Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund och vår politiska strategi tar alltid avstamp från
detta. Vi arbetar utifrån FN:s Globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030, med särskilt fokus på jämlikhet, jämställdhet, folkhälsa, folkbildning, miljö och klimat. Vänsterpartiet är
en del av flera rörelser som arbetarrörelsen, kvinnorörelsen och
miljörörelsen såväl internationellt som nationellt. Partiets politik och verksamhet bestäms av vårt mål att förverkliga ett samhälle grundat på demokrati, jämlikhet och solidaritet. Vi vill ha
ett rättvist och ekologiskt hållbart samhälle befriat från klass-,
köns- och rasistiskt förtryck där människor bygger sin framtid
på frihet och samverkan.
JÄMLIKHET OCH FOLKHÄLSA

Att arbeta med folkhälsa är att arbeta med utveckling, hållbarhet, jämställdhet och jämlikhet. Folkhälsa lägger grunden för
befolkningens välmående. Ett gott folkhälsoarbete sker främst
genom samhälleliga insatser då de faktorer som påverkar hälsan
är sysselsättning, utbildning, inkomst, ensamhet, inflytande och
boende. Vilken klass man tillhör och vilka förutsättningar som
samhället skapar är enskilt den viktigaste orsaken till om man
har en god eller dålig hälsa. Därför måste folkhälsoperspektivet
genomsyra all verksamhet.
Region Kalmar län måste verka för att alla ska klara grund- och
gymnasieskolan och därefter ha en sysselsättning. Ersättningsnivåer i socialförsäkringssystem måste gå att leva på. Det krävs
åtgärder för att skapa en jämnare inkomstfördelning, förbättra
arbetsmiljöer och en bostadspolitik som bidrar till att skapa bra
bostadsområden och levnadsmiljöer.
Pandemin har påverkat folkhälsan på olika sätt. Äldre personer, män, personer med sämre socioekonomiska förutsättningar,
personer födda i vissa länder och boende i vissa bostadsområden har drabbats hårdare än andra. Det finns också ett samband
mellan utbildningsnivå och covid-19-dödlighet. De som drabbas
hårdast av arbetslöshet är främst unga och utrikes födda då vanliga ingångsbranscher inom till exempel hotell och restaurang
och handel har drabbats hårt av samhällets nedstängningar. Den
tudelning mellan svagare och starkare grupper som existerade
på arbetsmarknaden i regionen redan innan pandemin riskerar nu att förstärkas och det är nödvändigt med insatser som
motverkar detta. Krisen riskerar att skapa en ”Covid-förlorad
generation” av ungdomar. På lång sikt riskerar socioekonomiska
skillnader i matvanor att förstärkas på grund av fallande hushållsinkomster i pandemins och den ekonomiska krisens spår.
Det behövs en god och offentlig samhällsservice i hela länet och
insatser som motverkar hälsoskillnader och kompenserar för
olikheter. Rätten till bästa möjliga hälsa måste gälla alla oberoende av klass, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,
etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Kvinnor, personer med
funktionsnedsättning, personer med kort utbildning och med
låga inkomster har generellt sämre hälsa. Detta måste regionen

självklart motverka. Likaså måste särskilda insatser göras för att
minska rökning, fetma och olika beroenden. Vi behöver också
öka kunskapen om de olika förutsättningarna mellan inrikes och
utrikes födda. I spåren av pandemin behöver fokus läggas på
olika socioekonomiska grupper och på inomregionala skillnader.
Hälsocentralerna och levnadsvanemottagningarna ska inspirera och stötta till ett hälsosammare liv. Folkbildningen ger
alla människor nya möjligheter och chanser till att lära nytt och
utvecklas. Kulturen berikar och har positiv påverkan på hälsan.
Närhet till naturen och bra stadsplanering skapar förutsättningar
för att alla ska kunna ha ett mer rörligt liv. Allt folkhälsoarbete
innebär en ökad livskvalitet, den är också nödvändigt för att
klara av den framtida befolkningsutvecklingen. Befolkningen i
regionen blir allt äldre och färre ska försörja en större skara. För
att klara de utmaningarna behöver regionen arbeta mycket med
att utjämna skillnader i hälsa och förbättra folkhälsan inte minst
den psykisk hälsan.
Region Kalmar län behöver en befolkning med god hälsa!
VI VILL ATT:

•

Folkhälsoperspektivet med fokus på regionens
Kunskapsunderlag ska genomsyra all verksamhet
i Region Kalmar län

•

Fokus ska ligga på främjande och förebyggande
arbete samt nya arbetssätt för hälsocentraler med
större patientunderlag som lever i socioekonomisk
utsatthet

•

Det tillförs tydliga resurser för att prioritera förebyggande vård

•

Regionen använder sig av kollektivtrafiken, folkbildningen och kulturen för att bygga ihop vårt län
och minska folkhälsoklyftorna mellan inland och
kustland
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FEMINISM OCH JÄMSTÄLLDHET

För Vänsterpartiet handlar ett feministiskt samhälle inte bara om
att kvinnor ska vara representerade i beslutssammanhang. Ett
feministiskt samhälle är ett samhälle fritt från våld och ett samhälle som bygger på en annan ekonomisk logik än kapitalismens
ständiga vinstjakt. Vänsterpartiets politik går ut på att utjämna
orättfärdiga skillnader mellan män och kvinnor, skillnader i
makt och inflytande, ekonomi och arbetsmiljö samt tillgång till
vård. Kvinnor är överrepresenterade i jobb med dåliga arbetsmiljöer och har oftare sämre möjligheter att påverka sin arbetssituation.
För att förebygga mäns våld mot kvinnor krävs ett långsiktigt
normförändrande arbete, men det behövs också direkta åtgärder
här och nu för att upptäcka våldsutsatta. Inga fler kvinnor ska
behöva dö innan samhället reagerar.
För att öka kvinnors tillgång till samhällets olika resurser
behövs en större medvetenhet om jämställdhet och om hur jämställdhet kan bidra till ökad utveckling i regionen. Skillnader
mellan kvinnor och män syns tydligare beroende på var i länet
man bor. Jämställdhetsarbetet måste vara en integrerad del av
allt regionalt utvecklingsarbete. Det måste prägla arbetssätt,
rutiner, analyser och uppföljningar för att säkerställa att kvinnor och män ges samma förutsättningar. Att kvinnor och män
i hög grad arbetar i olika sektorer och yrken gör arbetsmarknaden trögrörlig och försvårar matchningen på arbetsmarknaden. Komplexa verksamheter med många medarbetare har ofta
kvinnliga chefer. Vänsterpartiet vill se en snabbare utveckling
för jämställda löner.
VI VILL ATT:

•

Genusperspektiv används i all verksamhet som
bedrivs i regionen

•

SKR:s checklista för jämställda beslut antas
och följs

•

SKR:s checklista för jämställdhetsintegrering antas
och följs
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•

Regionplanen årligen genomgår granskning för
jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv

•

Region Kalmar län i sitt arbetsgivaransvar rutinmässigt frågar om våld i nära relation i samband
med medarbetarsamtal

•

Insatser görs för att minska regionala skillnader
mellan kvinnor och män.

GRÖN OMSTÄLLNING

Klimatkrisen och krisen för den biologiska mångfalden kräver
att vi agerar. Klimatförändringarna leder till förändrade temperaturer och mer dramatisk väderlek som i sin tur får svåra konsekvenser i många led för jordbruk, skogsbruk, levnadsmiljö,
biologisk mångfald och tillgången till vatten. Ansvaret kan inte
läggas enbart på individen utan hela samhället måste agera.
För Vänsterpartiet är detta en allvarlig klimatkris som kräver
politiska beslut för att förändra och bygga ett hållbart samhälle.
Det behövs en omställning som ser helheten, där produktion,
tillgång och efterfrågan av smarta gemensamma lösningar kommer att vara avgörande. Vi måste samverka brett mellan offentlig sektor, entreprenörer, industri och näringar för att snabbare
skapa en hållbar region. Ett strukturerat sätt att kartlägga vad
som behöver göras i Kalmar län är att ta fram en regional koldioxidbudget. I första hand för att ta ansvar för den egna verksamheten men även som ett stöd och för ett samarbete med kommunerna och alla andra aktörer.
För oss är ett ekologiskt förhållningssätt viktigare än kortsiktiga vinstintressen. För att få en levande landsbygd vill vi ha
stärkt stöd från Eu till ekologiskt jordbruk. Genom att ha höga
krav på både ekologiska och närproducerade livsmedel kan vi
gemensamt ta ansvar för vår natur och biologiska mångfald. Vi
vill också koppla EU:s jordbruksstöd till miljöåtgärder inom
jordbrukssektorn för minskad övergödning, minskad användning
av bekämpningsmedel, ökad biologisk mångfald och en bättre
vattenhushållning. För att bevara gammelskogar och skogar med
höga naturvärden måste vi öka skyddet i produktiv skogsmark.
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För att minska läckaget av växthusgaser från mark vill vi
att långsiktigt stöd
för anläggning av
våtmarker i utdikade
torvmarker i jordbruks och skogsmark
utvecklas. Det handlar om miljöer som
är avgörande för en
hållbar framtid.

Stränderna, vid
sjöar, vattendrag och
kust, är viktiga för rekreation, det rörliga friluftslivet och särskilt för den biologiska mångfalden. Stränderna kommer också
att påverkas av klimatförändringarna, både av höjda havsnivåer
och översvämningar i samband med skyfall respektive minskad
vattentillgång vid torrperioder. Därför måste strandskyddet vara
kvar i minst den omfattning det har idag. Detta är också viktigt
för att minska skada på bebyggelsen. Det är känt att havsnivåerna kommer att stiga utmed kusterna i och med klimatförändringarna. Många orter i Kalmar län är belägna utmed kusten. För
att höja beredskapen och ställa om bebyggelse behöver det tas
fram hot och riskkartor för alla dessa orter.

Utsläppen måste minska från livsmedelskonsumtionen genom
mindre köttkonsumtion, mindre matsvinn och ökad satsning på
hållbara gröna näringar. Användandet av plast måste minskas
och fokus på att öka flergångsartiklar är nästa steg. Att använda
ny teknik och ställa högre krav i upphandling är viktigt för att
ställa om till ett hållbart samhälle. Offentlig upphandling och
konsumtion är centralt för att både klara klimatomställningen
och skapa jobb som är både gröna och vita. Vi vill utvidga och
bättre utnyttja de möjligheter som idag finns att i offentlig upphandling låta såväl miljö- som klimat- samt sociala hänsynstaganden väga tyngre än jakten på lägsta kostnader. Att beräkna
livscykelkostnader och att cirkulär ekonomi införs på bredden
krävs för en grön omställning av regionens verksamheter.
VI VILL ATT:

•

Cirkulär ekonomi ska prioriteras i regionens
verksamheter

•

Region Kalmar län arbetar fram en regional
koldioxidbudget

•

Miljö- och klimatanalys ska integreras i varje
verksamhet och ny investering

•

Strandskyddet ska vara kvar så att alla får tillgång
till stränderna

•

Det tas fram hot och riskkartor för låglänt och kustnära bebyggelse

•

Solpaneler monteras på alla offentliga byggnader
där det är möjligt

•

Möjligheterna för att leverera ”egen el” från
solpaneler underlättas

Vattenkraften genererar en förnybar energi, men trots det utgör
den ett av de större miljöproblemen idag enligt Vattenmyndigheterna. Det krävs att vattenkraften miljöanpassas genom tidsbestämda vattendomar och att vattenlevande organismer och fiskar
kan ta sig förbi fördämningarna och att tappningen görs på ett
sådant sätt att den biologiska mångfalden gynnas i vattendragen.

•

Vattenkraften tar sitt miljöansvar och miljöanpassar
sina anläggningar

•

Fler flergångsprodukter skall identifieras så att
engångsartiklar kan bytas ut

•

Det krävs en satsning på fossilfritt inom alla sektorer inte minst
inom transporter och livsmedelsproduktion. Det är nödvändigt
med kraftigt ökade investeringar i det som ställer om, i förnybar energi, elnät, järnvägar, cykel- och kollektivtrafik, energirenoveringar och nybyggnation av lokaler och klimatsmarta
bostäder. Kalmar län har en utspridd bebyggelse, vilket ger
sämre förutsättningar för effektiva tekniska försörjningssystem och genererar mer reserelaterade klimatpåverkande utsläpp
än samlad bebyggelse. Det är därför angeläget att på bästa sätt
samordna kollektivtrafiken med bebyggelsen och där kollektivtrafiken redan i dag kan konkurrera med bilpendlingen. Resandet med flyg måste minskas som en del i arbetet för en fossilbränslefri region och i enlighet med målet om klimatneutrala
samhällsbetalda resor till år 2020. Vi vill att järnvägen byggs ut
så att restiden med tåg till Stockholm minskar och tågresan blir
ett naturligt val. Även resor med bil i regionens tjänst behöver
minska medan samåkning liksom nyttjande av kollektivtrafik
måste öka. Coronapandemins effekter visar på möjligheterna
för grön omställning av transportsystemet till följd av förändrade beteenden och förstärkning av redan pågående trender med
minskad klimatpåverkan.

Kollektivtrafiken byggs ut för ett ekologiskt och
socialt hållbart samhälle

•

Göra en nystart av kollektivtrafiken med Klimatbiljett

•

Mätbara mål kopplas till Agenda 2030 för att mäta
regionens omställning till ett hållbart samhälle

•

Policy för förmånsbilar uppdateras och efterföljs,
med ett tydligt miljöfokus

•

Se över regionens förmånsbilar för att minska
på kostnader

•

Klimat- och miljökrav ställs vid upphandlingar för
hållbar upphandling

•

Andelen ekologisk och närproducerad konsumtion
ökar i den offentliga sektorn

•

Mängden kött som serveras i regionens
verksamheter minskar

•

Erfarenheterna av pandemin används för en grön
omställning genom att minska resandet och öka
digitaliseringen i all regional verksamhet

Kalmar län, såväl Öland som fastlandet, är en av de delar av
Sverige som har flest soltimmar under året. Här krävs en satsning på att underlätta för att sätta upp solpaneler på enskilda och
offentliga byggnader samt även för solenergiparker. Även regelverket för att leverera egen el behöver ses över.
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3. Regional
utveckling
Jämlikhet och jämställdhet är en förutsättning för hållbar regional utveckling bland annat genom bättre resursutnyttjande,
stärkt innovationsförmåga och ökad attraktivitet för regionen.
Därför måste Region Kalmar län arbeta för att alla, oavsett kön,
ges möjlighet att bredda sina utbildnings- och yrkesval utan att
hindras av normer, fördomar och diskriminering. På så vis kan
kunskap och kompetens används maximalt. Kvinnor och män
arbetar i genomsnitt lika många timmar per dygn, men män
ägnar mer av den tiden åt förvärvsarbete och kvinnor mer tid åt
hemarbete. För att öka antalet arbetande timmar måste regionen
verka för att kvinnors deltidsarbete minskar och mäns hemarbete ökar så att kvinnor och män deltar på arbetsmarknaden
på lika villkor. Regionen måste aktivt arbeta med att förbättra
arbetsvillkoren samtidigt som man arbetar med företagsklimatet
i hela regionen.
Under många år har landsbygden upplevt en urholkning av samhällsservicen. Pandemin har förändrat efterfrågan på bostäder.
Även om många fortfarande flyttar från landsbygden och mindre
samhällen till större orter och städer så har önskemålen att bo
på landsbygden, strax utanför centralorten, blivit allt fler. För att
detta ska bli möjligt i enighet med målet om en hållbar region
krävs stora satsningar på kollektivtrafik, men också på sociala
strukturer som gör det möjligt för invånarna att få sina dagliga
servicebehov tillfredsställda inom sitt närområde. Ett jämställt
och jämlikt samhälle är en viktig framgångsfaktor för lokal och
regional utveckling och är en förutsättning för social hållbarhet.
Bredbandsutbyggnaden är också en avgörande komponent för
att skapa ett hållbart och jämlikt samhälle samt minska behovet av transporter. Bredband är också avgörande för att företag
ska kunna etablera sig på landsbygden. Hållbarhetstanken måste
genomsyra alla regionens geografiska områden. Regionen har
en stor uppgift att kräva förändring från regeringen och att styra
vård, folkbildning, kultur och kollektivtrafik så att servicen på
landsbygden blir mer tillgänglig.
Vänsterpartiet vill att socialt entreprenörskap ska stärkas och vi
vill ha ett riktat innovationsstöd till dem som bryter könsmönster och mönster som härrör sig till etnicitet. Regionen behöver
också fortsätta att utveckla samarbetet med olika aktörer inom
den sociala ekonomin. Anställning för dem som står längre ifrån
arbetsmarknaden som personer med funktionsnedsättningar,
asylsökande och flyktingar ska prioriteras. Vi vill att regionen
ska erbjuda fler praktikplatser och anställningar med lönestöd.
Regionens deltagande i samordningsförbundens verksamhet kan
och ska utvecklas och bli en verksam del i att skapa sysselsättning för fler utsatta grupper. Folkrörelserna och föreningslivet
utgör grundpelarna bland våra samarbetspartners inom regional utveckling. Vänsterpartiet vill att regionen använder sig av
dessa för att minska klyftorna mellan inland och kustland.
Regionen arbetar med strategier och ställningstagande för
hur infrastruktur och transporter ska stödja utveckling mot en
hållbar och funktionell region. Vänsterpartiet anser att det är
avgörande att hela länet är överens om en gemensam priorite-

ring och målbild för att få bättre utfall av nationella medel. För
att transporter av personer och gods ska verka för funktionalitet och hållbarhet behövs olika transportslag. Vänsterpartiet
vill kraftigt öka andelen transporter och resor som är hållbara
för klimatet och miljön, därför driver vi i riksdagen en politik
för ökade investeringar i nya järnvägar och förbättrat underhåll
av banorna. Det ska alltid vara billigare att ta det klimatvänliga
alternativet, exempelvis att ta tåget istället för att flyga. Flyget
är ett stort problem för klimatet och vi måste snabbt se till att
minska flygets klimatpåverkan.
VI VILL ATT:

•

SKR:s strategi för långsiktig hälsa ska användas i
det regionala utvecklingsarbetet

•

Jämlikhet och jämställdhet tas med i analysen och
utvecklingen av landsbygden och kollektivtrafiken

•

Regionen stärker och utvecklar det sociala
företagandet

•

Regionen ger innovationsstöd till företag som
bryter köns- och etnicitetsmönster samt de som
satsar på hållbara lösningar

•

Satsningar görs på bredbandsutbyggnad för att
täppa till vita fläckar där marknaden inte räcker till

FOLKBILDNING

Folkbildning är ett viktigt redskap för att skapa ett mer jämlikt
och jämställt samhälle. Den bidrar till att stärka demokratin och
utveckla den enskilda människan, arbetslivet och ett långsiktigt
hållbart samhälle. Folkbildningen och folkhögskolorna bör ges
en större plats i det regionala utvecklingsarbetet. Studieförbunden tillsammans med folkhögskolorna ska vara självklara att
samverka med när satsningar görs för att stärka kompetensförsörjningen. Regionens fyra folkhögskolor är viktiga för att öka
människors möjligheter att få ett arbete men också för att stimulera personlig utveckling och kreativitet. Folkbildning handlar
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•

Folkhögskolorna ska vara pådrivande i arbetet
kring Agenda 2030 utifrån målen om jämlikhet,
jämställdhet och miljö

•

Folkbildningen används i klimatomställningen
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KOLLEKTIVTRAFIK

Vänsterpartiet vill ha en billigare och stärkt kollektivtrafik.
Målet är att trafiken ska vara så pass väl utbyggd och billig att
förstahandsvalet alltid är att åka kollektivt. För att underlätta för
pendlare att göra en hel resa utan bil ska cykel kunna tas med på
buss och tåg. Många resor börjar och slutar med en cykel.

om att kunna lära hela livet.
Våra folkhögskolor och studieförbund är demokratiskt uppbyggda, deltagarstyrda och grundar sig på alla människors lika
värde. De erbjuder plats för människor med olika bakgrund och
med olika politiska och religiösa tillhörigheter. Deras unika
arbetsformer bidrar till ett jämlikt och jämställt samhälle. Regionens bidrag till folkbildning är därför viktig. Det är en del av
det regionala demokrati- och folkhälsoarbetet och bidrar till
människors lika värde, jämställdhet och kulturellt utbyte.
Folkhögskolorna har även en unik utbildningsform som ger
möjlighet att kombinera kreativ verksamhet, demokratiskt
engagemang och hälsa med att samtidigt komplettera tidigare
skolgång och förberedelser till högre studier. Inte minst i vårt
län där den generella utbildningsnivån är låg. Folkbildningens
roll att ge människor flera chanser och att vara en viktig del i
det livslånga lärandet ska framhållas. Stödet till folkhögskolor
och satsningar på folkbildning är nödvändigt för ett jämlikt och
demokratiskt Kalmar län. Ibland har andra utbildningsformer
svårt att nå grupper som t.ex. nyanlända, funktionsnedsatta eller
de som står långt från arbetsmarknaden men där är folkbildningen väldigt framgångsrik.
Våra folkhögskolor tillsammans med studieförbunden främjar också mötesplatser där demokrati, integration, jämställdhet,
inkludering, psykisk hälsa, kunskap och kultur är grunden. Vi
behöver öka resurserna till studieförbunden och sprida folkhögskolornas arbete som gott exempel.
VI VILL ATT:

•

Folkhögskolorna ska användas och ses som en
utvecklingskraft för regionen

•

Folkbildningen används aktivt för att minska klyftorna i länet

•

Stödet till studieförbunden ökas

Avgiftsfri kollektivtrafik har genomförts i en rad kommuner i
Sverige de senaste tjugo åren. Försöken har visat att antalet kollektivtrafikresenärer ökat kraftigt och att antalet bilister minskar.
Försöken har också visat sig vara rent samhällsekonomiskt lönsamma. Genom rimlig prissättning och service kan människor
som inte är starka ekonomiskt förflytta sig på ett sätt som gör
att ekonomin inte begränsar deras möjligheter lika mycket. Om
du har bil eller var du växer upp blir inte avgörande för vilka
valmöjligheter du har i livet. Sommarlovskortet för unga var
ett mycket lyckat försök i vårt län och Vänsterpartiet vill att det
återinförs med sikte på att permanenta det. Sommarlovskortet
gör så att alla ungdomar kan åka fritt. Det både ökar resandet
överlag och hjälper familjer med låga inkomster. Vårt långsiktiga mål är en utbyggd och avgiftsfri kollektivtrafik som funkar
för alla. Ett steg på vägen är att kollektivtrafiken görs fri för
barn och unga och för de som är 65 år och äldre.
Nu krävs en nystart av kollektivtrafiken för att den ska återhämta sig efter pandemin och för att den ska bidra till grön
omställning. Under lång tid har vi alla varit uppmanade att hålla
avstånd, om möjligt arbeta hemifrån och samtidigt undvika att
använda kollektivtrafiken. Det har gjort att Kalmar länstrafik har
förlorat många resenärer och att biljettintäkterna minskat kraftigt. Vi vet att arbete har inletts både regionalt och nationellt för
att göra en återstart av kollektivtrafiken. Samtidigt är återställandet av förtroendet för kollektivtrafiken och att öka resandet
stora utmaningar. Risken finns att många skaffat sig nya resvanor och även efter pandemin fortsätter att resa ensamma i bil
hellre än med buss eller tåg.
För att motverka detta vill vi i Vänsterpartiet införa försök med
en ny biljettmodell, en Klimatbiljett enligt modellen som man
framgångsrikt testar i Österrike. Genom att erbjuda ett billigt
årskort, där resenären förbinder sig att betala för 12 månader,
förslagsvis uppdelat via autogiro, möjliggör det för fler att resa
kollektivt. Klimatbiljetten bidrar både till grön omställning och
ökat resande. Det är förutom en satsning på klimatet även en
satsning på jämlikhet och jämställdhet. Det är viktigast att de
som inte har råd med bil kan ta sig till jobb, studier och fritidsaktiviteter och vi vet att det är främst kvinnor som åker kollektivt. I Österrike erbjuds resenärer ett årskort som kostar ca en
tia om dagen, till en årskostnad av 3650 kr. I och med att årskortet är så billigt, väljer många fler att åka kollektivt och lämnar
bilen hemma.
Ett billigt årskort skulle även locka dem som inte pendlar varje
dag och öka antalet återkommande resenärer till kollektivtrafiken och då ge bättre förutsättningar att planera trafiken. Det
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skulle göra det lättare för fler invånare i länet att kunna välja en
klimatmässigt hållbar resa.
Idag premieras snabbhet på bekostnad av indragna turer på
landsbygden. Utvecklingen av kollektivtrafiken måste innebära
både snabbare resande i arbetsmarknadsområde samtidigt som
man skapar en kollektivtrafikpolitik som gynnar en levande
landsbygd. Kollektivtrafiken behöver byggas ut så att
fler i glesbygd kan
nyttja den, vid små
orter är det närtraI Österrike erbjuds resefiken som måste bli
mer lättillgänglig.
närer ett årskort som

kostar ca en tia om dagen,
till en årskostnad av 3650
kr. I och med att årskortet
är så billigt, väljer många
fler att åka kollektivt och
lämnar bilen hemma.

Historiskt sett har
planering och organisation av kollektivtrafik, arbetsplatser och bostäder
inte varit jämställt
utan utgått från
mäns perspektiv.
Avgångar har exempelvis planerats så att det går att ta sig från
sitt boende till sitt arbete och sedan hem igen på vissa bestämda
tider och trots att kvinnor vanligen har kortare resor till sina
arbeten än män får de ofta längre restid. Det är dessutom fler
kvinnor än män som åker kollektivt och de behöver ofta hämta
barn på förskola, vilket ger avvikelser från de restider som anses
standardmässiga. Många arbetsplatser med hög andel kvinnliga anställda har sämre infrastrukturplanering än arbetsplatser
för män. Vänsterpartiet vill att kollektivtrafiken ska planeras för
alla, för en ökad jämställdhet.

VÄNSTERPARTIE T K ALMAR L ÄN

Färdtjänsten är en grundläggande trygghet för personer med
funktionsnedsättning oavsett ålder. Därför har vi under många år
arbetat för att komplettera nuvarande färdtjänst med fler resor,
huvudsakligen inom folkbokföringskommunen, och riksfärdtjänsten med en länsfärdtjänst. Länsfärdtjänst är ett önskemål
som funktionsrättsrörelsen framfört under lång tid och som
skulle skapa ökad frihet och jämlikhet. I flera län finns denna
möjlighet idag. Länsfärdtjänst innebär att personer med funktionsnedsättning får lättare att boka resa och slipper den begränsning som idag finns med max 40 km från kommungränsen.
VI VILL ATT:

•

Sommarlovskort återinförs för alla våra
ungdomar i länet, åk 6–9 samt år 1–2 på
gymnasiet, även serviceresor

•

En ny biljettprodukt införs, Klimatbiljett som
innebär ett kraftigt subventionerat årskort i
kollektivtrafiken

•

Närtrafiken på landsbygden kommuniceras
och utvecklas

•

Fri kollektivtrafik för barn upp till 12 år och
de som fyllt 65 år och äldre

•

Busstrafik på helger ska finnas på landsbygd

•

Stadstrafik i Västervik och Oskarshamn byggs ut

•

Cykel ska kunna tas med i kollektivtrafiken

•

Jämställdhetsanalys görs vid utveckling och
planering av kollektivtrafiken

•

Resor i kollektivtrafiken ska mätas utifrån
nytta för miljö och klimat

•

Det satsas på våra befintliga järnvägar

VÄNSTERPARTIE T K ALMAR L ÄN

KULTUR

För Vänsterpartiet är kultur en självklar del av välfärden som
inte kan prioriteras bort. Kulturen har ett eget värde som inte
behöver motiveras av andra nyttoaspekter. Kultur måste precis som kollektivtrafik och hälso- och sjukvård få kosta skattepengar och ta plats, speciellt om vi menar allvar med att den
ska finnas för alla. Vänsterpartiet ser kulturen i dess mångfald
av yttringar som en positiv livgivande kraft som ger människor
verktyg att hantera sin egen verklighet. En offensiv och expansiv kulturpolitik är därför nödvändig för välfärden, yttrandefriheten och demokratin.
Vänsterpartiet försvarar den oberoende kulturen. Politiken ska
skapa förutsättningar för en bred kultur som kommer alla till
del och hålla en armlängds avstånd till innehållet. Vi lever i en
tid då högerpopulistiska krafter försöker styra information och
innehåll allt hårdare. Därför är det särskilt viktigt att satsa på
och utveckla folkbiblioteken, folkbildningen och public services oberoendeställning. En fri kultur är avgörande för en stark
demokrati.
Oberoende av vilket kulturbegrepp man använder, så framgår
det tydligt att kultur i hög grad handlar om samverkan och relationer mellan människor, mellan människor och omgivningen
och mellan människor och föremål – vardagliga så väl som
betydelsebärande. Det handlar om att vi skapar dem eller att vi
skildrar dem. Under pandemin har det blivit väldigt tydligt hur
betydelsefull och viktig kulturen är för oss alla, just för att samverkan har blivit begränsad.
All samhällsplanering måste ha inslag av kultur. Inte minst i den
regionala planeringen spelar lokaliseringen av kulturella händelser och institutioner en viktig roll. Möjligheten att utöva och
möta kultur där man bor är viktigt, särskilt för de som saknar
erfarenhet eller vana att gå på museum eller teater. De centralt
belägna kulturinstitutionerna måste därför öka sin uppsökande
verksamhet och försöken att nå nya grupper. Vi vill att kultur
ska vara tillgänglig för alla. Den ska vara lätt att uppleva och
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utöva oavsett var i länet man bor eller vem man är. I ett landsbygdslän som Kalmar är måste möjligheten att skapa och ta del
finnas över hela länet.
Mindre barn, äldre och personer med funktionsnedsättning har
svårare än andra att förflytta sig till de platser där kulturaktiviteter och konst finns. Det måste ändras. Det finns många lokaler
i Bygdegårdarnas, Våra Gårdars och Folkets Hus och Parkers
regi, som kan utnyttjas som samlingslokaler och för olika konstnärliga uttryck. Arrangörsskapet behöver därför stöttas och
utvecklas tillsammans med institutioner och fria
grupper. Regionen
behöver initiera
kartläggning och
Jämlikhet i tillgång till
tillgänglighet för
kultur och kulturella
lokalerna och även
uttrycksmedel minskar
avsätta bidrag till
upprustning och
klyftorna både mellan
digitalisering.
grupper och mellan

individer.

Bland de kulturaktiviteter som
erbjuds särskilda grupper som barn, äldre och personer med
funktionsnedsättningå är det viktigt att möjligheten till eget skapande finns med, helst under ledning av professionell konstnär.
Det är en viktig del i att ta bort trösklarna till konsten och skapar
arbetstillfällen för regionens konstnärliga utövare.
Jämlikhet i tillgång till kultur och kulturella uttrycksmedel
minskar klyftorna både mellan grupper och mellan individer. Ett
fungerande kulturliv kräver kontinuitet. Näringslivet kan aldrig
erbjuda och garantera en sådan kontinuitet. Därför ska den kultur som bedöms vara samhällsviktig finansieras med offentliga
medel. Kultur utgör i sig en motkraft till ett samhälle präglat av
vinstmaximering, eftersom dess egentliga värde inte kan mätas
kommersiellt.

10

REGIONALPOLITISKT PROGRAM 202 2–2026

De regionala konstnärliga utövarna måste stödjas. Det innebär
att de regler för ersättning tex enligt MU-avtalet, författarförbundet med flera, ska följas vid arrangemang inom länet. Utövarna saknar ofta arenor för att ”visa upp sig”. Möjligheten att
ge bidrag för lokalhyra vid egna arrangemang eller till lokalhållaren bör ses över.
För Vänsterpartiet handlar kulturen om samhällsanalys, befrielse och uppror, allt uttryckt i konstnärliga former som får oss att
skratta, gråta och tänka efter. Kultur berikar inte bara människors
liv, kultur bidrar även till att främja hälsoarbetet i Kalmar län och
är del i att den enskilda människan får ett friskare, tryggare och
rikare liv. På senare år har det uppmärksammats att kulturupplevelser och deltagande i kulturaktiviteter har en positiv påverkan
på hälsan därför måste kulturen göras än mer lättillgänglig. Kulturen i vården och kultur på recept är viktiga som komplement
till övrig behandling och rehabilitering.
Vänsterpartiet vill tillskapa en kulturpott varifrån kliniker och
vårdavdelningar ska kunna söka pengar för att finansiera kulturupplevelser för sina patienter. På så sätt har våra lokala kulturutövare som inte får regionala medel en möjlighet att utvecklas
och att kunna leva på sitt kulturskapande under rimliga förhållanden.

VÄNSTERPARTIE T K ALMAR L ÄN

VI VILL ATT:

•

Erfarenheterna från Kultur och Hälsa-projektet ska
implementeras i samverkan med kommuner och
kulturverksamheter

•

Regionen uppmuntrar och underlättar skapande av
ett nätverk mellan lokalhållarna och att en beskrivning av lokalerna och deras utrustning görs på ett
likformigt sätt.

•

Beskrivningen ska vara underlag för beslut om viss
upprustning av utrustningen, som delvis ska finansieras av regionen.

•

Samverkan mellan lokalhållarna, liknande nätverket SamSam i Östergötland ska uppmuntras

•

Regionen inför kulturpott som kliniker kan söka
pengar från

•

Kultur på recept införs och används aktivt på alla
hälsocentraler

•

Stöd för digitala lösningar fortsätter att utvecklas
för att sprida kultur och kulturella uttryck

•

Pandemins digitala lösningar tas tillvara för att
göra kulturen tillgängligt för hela Kalmar län

VÄNSTERPARTIE T K ALMAR L ÄN
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4. Hälso- och sjukvård
Vänsterpartiet vill ha en sjukvård att lita på. Därför ska vården
vara demokratisk och styras med god insyn och hög transparens.
Det innebär att invånarna ska ges insyn, att personalen ska ha
makt och inflytande över sitt arbete och att patienter får del av sin
rätt att vara delaktig i sin vård. Hälso- och sjukvården ska vara
lättillgänglig och ges efter behov. Den som skriker högst ska inte
få tränga sig före. Marknadens intrång i sjukvården har lett till
att ojämlikheterna har ökat. Vårdval och privatiseringar har krävt
fler vårdval för att kunna ge alla invånare en jämlik vård. En
betydande majoritet av Sveriges befolkning vill sätta stopp för de
nyliberala privatiseringarna och stoppa vinstjakten i välfärden.
Trots det är det bara Vänsterpartiet som går i takt med väljarna.
Synen på hälsa som en rättighet innebär att människors behov,
inte privata vinstintressen, ska vara styrande för hälso- och sjukvårdens utformning och inriktning. Det innebär också att alla
i Sverige, även de som är asylsökande och papperslösa, måste
omfattas av denna rättighet.
I digitaliseringens tidsålder öppnas det upp nya möjligheter till
direktkontakt med hälso- och sjukvården. Det är oerhört viktigt
att hälso- och sjukvårdens arbetssätt garanterar jämlikhet och
att den nya tekniken introduceras på ett tydligt sätt. Digitaliseringen kan innebära fantastiska möjligheter dock är det viktigt att
se att den digitala tekniken aldrig kommer att kunna ersätta det
mänskliga mötet. Användningen av digitala tjänster, erbjudanden
och produkter i välfärden behöver däremot införas med målet
om ökad jämlikhet, annars är risken att digitaliseringen fördjupar ojämlikheter. Det finns risk för att tekniken tvingar fram en
utveckling där folkhälsoarbetet allt mer blir en fråga för den
enskilda vilket är ett stort avsteg från den folkhälsopolitik som
svensk hälso- och sjukvård byggt på tidigare.
Det e-hälsosystem som påbörjats inom regionens hälso- och
sjukvårdsverksamheter har goda förutsättningar för att öka
patienters makt och insyn i sin egen vård. Samtidigt föreligger

en risk för lösningar som fokuserar mer på teknik än på patientens behov. Många har inte tillgång till eller möjlighet att hantera den nya teknikens lösningar. Regionen måste säkerställa
jämlik tillgång och likabehandling vid utökande och övergång
till tekniska vårdlösningar inom e-hälsa. Det får aldrig vara så
att den som är högutbildad och har tillgång till
den nyaste tekniken därigenom har försprång till
den vård hen har behov
av. Störst behov måste
Marknadens intrång
alltid gå först enligt
hälso- och sjukvårdslai sjukvården har lett
gen. Både personal och
till att ojämlikheterna
patienter måste ges möjhar ökat.
lighet att vara aktiva i
utvecklingen av digitala
vårdtjänster. Utvecklingen måste bygga på vad patienterna vill
och behöver ha därför är delaktigheten från personal och patient
central för Vänsterpartiet. Alla patienter har rätt till trygghet
oavsett om man är inlagd på sjukhus, behandlas hemma eller
besöker en mottagning under dagtid. Det mänskliga mötet mellan patient och sjukvårdspersonal är grunden för en god patientsäkerhet. Personalen ska ha tid och avdelningen bör kunna
tillhandahålla kontinuitet i möten mellan patient och personal.
Därför är arbetet med personcentrerad vård och patientkontrakt
nödvändigt. Omgivningen och maten är viktig när man är under
behandling. För Vänsterpartiet är det en självklarhet att satsningen på Sveriges bästa sjukhusmat med valmöjligheter och
nybakat bröd på sjukhusen fortsätter då det utgör en positiv del
av tiden under behandling. Hur maten serveras är också en viktig del av omvårdnaden under tiden på sjukhuset därför är bevarandet av våra måltidsvärdar av stor vikt.
Tandhälsan i Sverige är fortfarande en klassfråga trots förbätt-
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ringar som avgiftsfrihet för yngre. Vänsterpartiet anser att tänderna är en del av kroppen och ska ingå i högkostnadsskyddet.
Därför måste tandvården komma in i det reguljära systemet för
hälso- och sjukvård. Vänsterpartiet vill på sikt införa ett högkostnadsskydd i tandvården där alla kostnader över 2 000 kronor subventioneras fullt ut. På kort sikt föreslås att de vanligaste
behandlingarna får en bindande nationell taxa som innebär ett
tak på vad respektive behandling får kosta, oavsett vårdgivare.
Tandhälsan är även en viktig folkhälsofråga. På kort sikt behövs
riktade insatser för att förändra levnadsvanor i grupperna med
störst behov. Det gäller t.ex. vanor som rör tobak, alkohol, mat
och fysisk aktivitet. Skillnader mellan barn från olika socioekonomiska grupper finnas kvar och påverkar deras tandhälsotillstånd genom hela livet. På längre sikt behövs därför breda förebyggande insatser redan under tidig barndom. Förebyggande
insatser som fokuserar på barn och unga kan på sikt bidra till en
god och mer jämlik tandhälsa och därmed folkhälsa men lika
viktiga är munhälsobedömningar hos äldre. Världshälsoorganisationen (WHO) framhåller att tandhälsa är en integrerad del av
människors generella hälsa, att god tandhälsa i sig är en viktig
del av individers livskvalitet och välbefinnande och att dålig
tandhälsa utgör ett hinder för människors möjligheter i skolan,
arbetet och privatlivet.
JÄMLIK OCH JÄMSTÄLLD VÅRD

Vänsterpartiet vill ha en hälso- och sjukvård som är tillgänglig
för alla. Vi behöver ständigt arbeta för att förbättra den fysiska,
sociala och ekonomiska tillgängligheten. Vi behöver se över all
infrastruktur, ny teknik och bemötande.
Fördomar och okunskap leder tyvärr till att människor får olika
vård och bemötande. En jämlik och jämställd vård är också en
vård fri från fördomar, diskriminering och rasism. Vänsterpartiet
vill fortsätta att utbilda medarbetare i jämställdhet och hbtqi samt
fortsätta med arbetet med hbtqi-certifiering av verksamheterna
i vården. Förutsättningarna att få vård ska vara jämlika för alla,
utifrån varje människas individuella behov.
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Människor med funktionsnedsättningar måste ges likvärdiga
möjligheter till goda levnadsvillkor och kunna vara delaktiga
i samhällslivet på lika villkor som andra. Vänsterpartiet vill ta
hjälp av Funktionsrätt Kalmar län för att tillgängliggöra regionens verksamheter och lokaler för alla deras grupper. En viktig
förutsättning för att vården ska bli mer jämlik är att personer
med funktionsnedsättning får ett bra bemötande. Kunskapen
kring variationer i funktionalitet måste därför bli bättre så att en
funktionsnedsättning inte blir ett hinder.
Regionen och hälso- och sjukvården måste uppmärksamma
att människor med funktionsnedsättningar är en riskgrupp för
sämre hälsoläge med högre andel av de riskfaktorer som ökar
risken för ohälsa: arbetslöshet, dålig ekonomi, låg utbildningsnivå, begränsade möjligheter till motion samt även lågt socialt
deltagande och ensamhet. Detta måste mötas med samhällsinsatser och särskilt riktade insatser.
Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har gällt i drygt tio år i Sverige. Den samlade bilden
från organisationer är dock att utvecklingen gått bakåt på flera
områden. Regionen behöver ständigt arbeta för att undanröja
hinder för tillgänglighet och integrera universell utformning
i offentligt finansierad forskning och utveckling. Fler aktiva
åtgärder för att barn och unga med funktionsnedsättningar behöver tas fram för att de ska ha likvärdig möjlighet att delta i samhället som andra barn och unga. Tillgång till bra hjälpmedel är
för många med funktionsnedsättning nödvändigt för att klara det
dagliga livet och för att möjliggöra ett aktivt deltagande i samhället. Brukarorganisationernas viktiga roll i att bevaka och föra
fram de funktionsnedsattas kunskaper, intressen och krav måste
säkras liksom vilka hjälpmedel som behövs.
En viktig grund för en jämställd vård är att kvinnovården får
tillräckligt med resurser. Kvinnors hälsa har historiskt underprioriterats och detta måste förändras. Jämställdhet inom vården
innebär inte att män och kvinnor alltid ska ha samma typ av
vård. Eftersom människor är olika behöver vi delvis könsspeci-
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fik vård. Den medicinska forskningen tillsammans med hälsooch sjukvården behöver aktivt arbeta genusmedvetet så att alla
får den vård de behöver. Idag finns könsgrundade orättvisor i
vården som bl.a. handlar om att överdriva skillnader, att bortse
från skillnader och att patienter behandlas könsstereotypt vilket
drabbar alla men främst hbtqi-personer. Kvinnor drabbas oftare
än män av kvalitetsbrister inom vården. Exempel på brister
syns inom läkemedelsanvändning där kvinnor oftare rapporterar biverkningar och vid hjärtinfarkter där kvinnor får sämre
behandling än vad män får. Ytterligare exempel på brist i vården
är de som drabbas av Lipödem och Lymfödem. Region Kalmar
län behöver uppdatera behandlingsmetoder och öka kompetensen om kvinnosjukdomar.
Under alltför lång tid har vi sett hur krisen inom förlossningsvården fördjupats över hela landet. Barnmorskor som slutar
i protest på grund av dålig arbetsmiljö, hög press då de inte
hinner gå på toaletten och tvingas springa mellan flera förlossningar. Många vittnar om stor oro för att patientsäkerheten är
hotad, att de tvingas gå ner i arbetstid för att orka med sitt arbete
samt att oroväckande många barnmorskor är sjukskrivna. I
Region Kalmar län råder det en mycket tung arbetsbelastning
samtidigt som det är brist på barnmorskor. Vi vill att alla förlossningskliniker ska sträva mot att uppnå målet om en barnmorska
per förlossning. Vi vill stoppa marknadsexperiment med LOV
och vårdval och kommer aldrig ställa upp på att förlossningsvården i vår region privatiseras. Vi vill ha en säkrare och tryggare
förlossningsvård med fler barnmorskor, där lönerna höjs och
arbetsvillkoren blir bättre.
En jämställd hälso- och sjukvård handlar om att utforma samhället och vården utifrån människors behov. När det är dags
att gå hem från arbetet minskar mäns halter av stresshormoner
medan kvinnors halter ökar. En förklaring till detta är att kvinnor utför en större andel av hushållsrelaterat arbete än vad män
gör vilket gör hemmet till en andra arbetsplats. Att samhället ser
ut så är en bidragande faktor till kvinnors högre sjukskrivningstal. Detta kan vården behandla, men samhället behöver i grunden blir mer jämställt. Jämställd vård handlar också om att satsa
resurser på kvinnors hälso- och sjukvård genom hela livet. Förlossningsvården och kvinnovården har fått ökade resurser under
de senaste åren, men mycket kvarstår att göra för att bygga en
modern vård för kvinnor.
Rätten till bästa möjliga hälsa är en mänsklig rättighet – också
för den som utsatts för våldtäkt, incest eller andra sexuella övergrepp. Alla som utsatts för våldtäkt och annat sexuellt våld ska
ha tillgång till det stöd och den vård och behandling de behöver
och har rätt till, oavsett vilka de är, eller när övergreppen skedde
och oavsett var i landet de bor. I Region Kalmar län görs det
redan mycket för dessa grupper genom t.ex. Alternativ Till Våld,
Barnahus och Kvinnojouren, men arbetet måste utvecklas och
en kompetenshöjning på alla nivåer inom hälso- och sjukvården
behöver säkerställas.
Våld mot kvinnor är ett av våra stora folkhälsoproblem. Hedersrelaterat våld och förtryck har, liksom mäns våld mot kvinnor i
övrigt, generellt sin grund i kön, sexualitet, makt och kulturella
föreställningar om dessa. Utbildning om hedersrelaterat våld
behövs i de yrkeskårer som möter människor som är utsatta.
För hälso- och sjukvårdens del handlar kampen mot våldet både

om stöd till våldsutsatta och anhöriga och om utökad kompetens inom hela vården rörande signaler kring våld och psykologiskt stöd.
Samarbete mellan
hälso- och sjukvård
och kvinnojourer
samt brottsofferjour bör stärkas.
Det ska vara lika
Bostaden är den
naturligt att söka hjälp
plats där våld mot
kvinnor är vanligast.
vid psykiska problem
Det är naturligtvis
som vid öroninflaminte acceptabelt att
mation eller ett brutet
många kvinnor inte
finger.
är trygga i sitt eget
hem därför krävs
krafttag mot våld i hemmet, och ett förebyggande arbete för att
hantera våld mot barn i hemmet. Regionen och kommunerna
måste ta ansvar för och stötta de barn som växer upp i familjer med fysiskt och psykiskt våld som en del av vardagen. En
särskilt utsatt grupp är kvinnor med funktionsnedsättning eller
i missbruk och dessa måste vården bli bättre på att uppmärksamma och stödja.
Att ha ett riskbruk, missbruk eller beroende är fyllt av skuld
och skam. Det behövs bättre och enklare vägar för att få stöd,
behandling och vård. Vänsterpartiets utgångspunkt är att de som
arbetar med beroendevården gör ett fantastiskt arbete men de
behöver ytterligare resurser för att utveckla sitt arbete.
Enligt nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och
beroende finns det fyra behandlingsmetoder som rekommenderas, bla MET som är motivationshöjande behandling och som
Socialstyrelsen anser ska erbjudas inom primärvården. Hälsocentralerna måste ges möjlighet att ta ansvar för att hitta och
hjälpa unga och vuxna som drabbats av riskbruk oavsett om det
gäller spel, sex, alkohol, läkemedel eller narkotika.
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med missbruk och beroenden ska ges möjlighet till snabba hjälpinsatser. I missbrukssammanhang kan varje dag vara livsavgörande. Det är därför väldigt viktigt att lång väntan på vård och
hjälp undviks.
VI VILL ATT:

Det är särskilt viktigt att riskbruk, missbruk och beroende uppmärksammas hos ungdomar. Det kräver ännu mer samverkan,
utbildning och kunskap samt resurser för att fler ska få tillgång
till de rekommenderade åtgärderna.
Personer med samsjuklighet har en ökad risk att inte få den vård
de behöver. I de nationella riktlinjerna rekommenderas bland
annat att hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör erbjuda
integrerad behandlingsmetod till personer med missbruk eller
beroende av alkohol och narkotika och samtidig svår psykisk
sjukdom. En prioritering av integrerad behandlingsmetod för
personer med samsjuklighet krävs för
att regionen ska klara
av de nationella riktlinjerna och ge nödvändig vård för en
Att ha ett riskbruk,
bortglömd grupp.

missbruk eller beroende
är fyllt av skuld och
skam. Det behövs bättre
och enklare vägar för att
få stöd, behandling och
vård.

Om regionen ska
kunna införa flera av
rekommendationerna
krävs en generell
kompetenshöjning
och utbildnings- och
handledningsinsatser
såväl när det gäller
kunskapen om missbruk och beroende som i specifika metoder.
Likaväl krävs det en ordentlig satsning på vård och behandling
för att följa rekommendationerna i samsjuklighetsutredningen..
Alkohol- och narkotikamissbruk och större privatimport av
alkohol utgör allvarliga problem som hotar folkhälsan. För
Vänsterpartiet är alkoholmonopolet viktigt och därför arbetar vi
aktivt mot gårdsförsäljning av öl och vin.
Sprututbyte och substitutionsbehandling är exempel på åtgärder som hjälper många med ett beroende. Alla som har problem

•

Region Kalmar län ska i årsredovisningen särskilt
redovisa de insatser som har genomförts för att
uppnå en jämlik och jämställd hälso- och sjukvård

•

Hälsocentralerna får ett tydligt uppdrag för att
upptäcka riskbruk av alkohol, narkotika, läkemedel, sex och spel både för unga och vuxna

•

Vård och behandling för personer med samsjuklighet säkerställs inom öppenvård och kommunerna

•

Generell kompetenshöjning genomförs för att klara
de nationella riktlinjerna för vård och stöd av missbruk och beroende

•

Tandvården för den enskilda ska bli billigare

•

Tandvård är avgiftsfri upp till 23 år och från 80 år
och uppåt

•

Regionen gör riktade insatser för screening av
livmoderhalscancer och mammografi till kvinnor
med utländsk bakgrund

•

Regionen gör riktade åtgärder mot pojkar för att
besöka Ungdomsmottagningen

•

Det normkritiska arbetet i all förebyggande hälsooch sjukvård ska stärkas

•

Preventivmedel upp till 25 år är avgiftsfria

•

Mensskydd för unga kvinnor upp till 20 år är
avgiftsfria

•

Menskopp ska erbjudas från åk 8

•

Journaler ska anpassas för transpersoner

•

Riktade insatser för yngre hbtqi-personer görs

•

Hbtqi-certifieringar av regionens vårdinrättningar
fortsätter

•

Regionen genusgranskar vårdresurser i verksamhetsplaner för kartläggning och åtgärder

•

Alla invånare ska få stöd för digitala tjänster i
samverkan med länets kommuner och deras servicepunkter

•

Naprapat och kiropraktor ska också vara del i
teamen på regionens distriktsrehabilitering

•

Habilitering och rehabilitering ska stärkas samt att
hjälpmedel ska vara en del av vården

•

Hälsovalsmodellen ska utvecklas för att möjliggöra
mobila lösningar

•

Utreda möjligheten att införa mobil dialys

•

Arbetsmetoder och resurser ska ses över där köerna
är långa

•

Det ska finnas tillgänglig information för de som
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inte har tillgång/möjlighet till digital information
•

Aktiva åtgärder genomförs med utgångspunkt att
barn och unga med funktionsnedsättningar ska få
likvärdiga möjligheter som de utan funktionsnedsättning

•

Mötesplatser för cancerpatienter och deras anhöriga ska etableras på våra sjukhusorter

•

Stärka samarbetet mellan sjukvård och socialtjänst

NÄRA VÅRD

Begreppet Nära vård är ett synsätt som utgår från patientens
individuella behov och förutsättningar. Detta kräver kontinuitet och trygghet som är viktiga delar för omställning till Nära
vård där alla vårdaktörer runt individen både samverkar och
tar gemensamt ansvar. Nära vård kräver direktkontakt med fler
kliniker och verksamheter så att alla behov runt patienten täcks.
Tryggheten ska vara central. Den Nära vården innefattar den
kommunala vården liksom den regionala och vård för fysiska
problem liksom för psykiska. Folktandvården är en nyckelspelare i den Nära Vården, de möter alla barn och ungdomar och
kan tidigt upptäcka hälsoproblem.
Arbetet med att utveckla den Nära vården kommer att fortgå
och fördjupas under de kommande åren. Det är viktigt att vi från
politiken kan följa detta arbete och se vilka eventuella effekter det gör för närstående. Detta kan handla om alltifrån att ens
hem, till följd av en sjuk anhörig blir ett mindre sjukhus, till att
man som anhörig förväntas ställa upp med omvårdnad på en
nivå som man inte är beredd till eller har möjligheter att göra.
Den Nära vården får inte bli en anhörigfälla i tider när välfärden
har svårt att få resurserna att räcka till. Därför måste regionen
erbjuda och ge stöd så att förflyttningen sker utifrån invånarnas
och deras anhörigas förutsättningar.
Under de senaste decennierna har antalet människor som gått
ner i arbetstid eller slutat arbeta för att vårda en anhörig ökat, s.k
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anhörigvårdare. Över 1,5 miljoner människor vårdar anhöriga
idag och kvinnor uppger i högre utsträckning att det påverkar
deras hälsa negativt. Vissa gör detta för att de vill, andra för att
de upplever att de måste eftersom välfärden inte stöttar upp när
deras anhöriga blir sjuka, äldre eller råkar ut för en olycka. Det
är framförallt kvinnor som betalar ett högt pris för detta – med
sin inkomst, pension och med sin hälsa.
VI VILL ATT:

•

Patient och brukarorganisationerna är med i
arbetet för att utveckla Nära vård

•

Hälsocentralerna ges möjlighet att möta behovet
av fler hembesök.

•

Folktandvården ges en större roll i utvecklingen av
Nära vård

•

Samarbetet stärks mellan hälso- och sjukvård,
socialtjänst och elevhälsa

•

Anhörigas roll beaktas särskilt vid utveckling av
Nära vård

•

Nära vård ska utgå från patienten inte användas för
att effektivisera vården genom att öka egenvården
utan patientens möjlighet eller vilja.

PSYKISK HÄLSA

Den psykiska ohälsan har ökat i Sverige så att den idag utgör
den vanligaste orsaken till sjukskrivning. För att vända denna
trend behöver samhällsstrukturen i sig förändras, men redan
nu har hälso- och sjukvården en avgörande roll i att möta
människor tidigt för att ge hjälp till ett friskt liv. Fördomar och
negativa attityder gör att många tycker det är svårt att prata om
sina psykiska problem, trots att så många som var fjärde människa i Sverige upplever psykisk ohälsa. Arbetet med suicidprevention och utbildandet av ”Första hjälpare” måste fortsätta
för att kunna ge behandling i tid och möjlighet att förhindra
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kvalitet och dör i genomsnitt många år tidigare i sjukdomar som
inte är kopplade till deras psykiatriska diagnos, en samsjuklighet som vården inte alltid uppmärksammar. Deras medellivslängd minskar medan övriga människors ökar. Denna ojämlikhet måste stoppas och all vård behöver ha än mer fokus på hela
människan för att förbättra livskvalitén och förlänga livet på
sina svårt sjuka patienter samtidigt som det behöver satsas på
psykiatrin.
Peer Support är en ny yrkesroll inom hälso- och sjukvård samt
socialpsykiatri. Den innebär att personer med egen erfarenhet
av psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning blir professionellt
verksamma för att stödja och lotsa andra patienter i tillfrisknandeprocessen. Det har visat sig framgångsrikt och minskat på slutenvårdstiden för patienter, bl.a. i Västra Götaland och Region
Jönköpings län. Tanken att personer med egen erfarenhet av
psykisk sjukdom eller kognitiva funktionsnedsättningar kan
erbjuda patienter hjälp kompletterar den befintliga vården. Det
vill Vänsterpartiet att Region Kalmar län också ska erbjuda.
Ungdomars psykiska besvär ska tas på största allvar och samhället måste ge allt tänkbart stöd för att ge hjälp tidigt och
snabbt. Vänsterpartiet vill att ungdomsmottagningarna utvecklas med bredare kompetens för ungdomar med psykiska besvär.
Elevhälsan är en viktig aktör i sammanhanget. Idag är det ofta
i samarbetet det brister, då många barn och ungdomar slussas
mellan olika system. Att kunna erbjuda tidiga insatser för barn
och unga är att ta ansvar för deras framtida hälsa och utgör ett
intelligent sätt att bedriva vård som undviker onödiga kostnader
i framtiden. Att dela på de personella resurserna mellan Barnoch ungdomshälsan och BUP kan vara nödvändigt för att förbättra tillgängligheten.
självmord. Det kräver större fokus på normer inte minst för att
få fler män att prata om sitt mående. Mobil psykiatrivård är en
nödvändig komplettering till den psykiatriska rehabiliteringsverksamheten. Pandemin har visat att vårdpersonal och personer
som intensivvårdas för coronaviruset covid-19 löper stor risk
för nedsatt psykisk hälsa. En stor andel väntas få posttraumatisk
stressyndrom. Det är också sannolikt att våld mot barn, depression, missbruk och oro i befolkningen ökar till följd av den ekonomiska krisen i pandemins spår.
Ingångarna till stöd och hjälp vid psykisk ohälsa måste vara
många och enkla. Det behöver finnas fler mötesplatser för psykiskt sjuka och samordnandet och ansvaret för dessa mötesplatser behöver vara klart fördelat mellan kommun och region.
Hälsocentralerna, liksom barn och ungdomshälsan, har en viktig
roll i att fånga upp människor med psykisk ohälsa på ett tidigt
stadium och snabbt påbörja behandling.
Det ska vara lika naturligt att söka hjälp vid psykiska problem
som vid öroninflammation eller ett brutet finger. Det är viktigt
med en samlad vård för människor som lider av psykisk ohälsa
och att det finns god samverkan inte minst mellan alla aktörer för barn och unga. Detsamma gäller för äldre med psykisk
ohälsa. Vänsterpartiet vill att det ska finnas psykiatrisk kompetens i de geriatriska teamen.
Människor med svår psykisk sjukdom rapporterar sämst livs-

VI VILL ATT:

•

De geriatriska teamen förstärks med psykiatrisk
kompetens

•

Extra fokus läggs på unga kvinnor med psykisk
ohälsa

•

Samverkan och samarbetet mellan alla verksamheter för barn och unga med psykisk ohälsa ska vara
sömlöst och ha ett personcentrerat arbetssätt

•

Det skapas tillgång och tydlig vägledning för barn
och ungas olika vårdbehov vid psykisk ohälsa

•

Ungdomsmottagningarna utvecklas för att bättre
nå pojkar

•

Allvarliga psykiska besvär alltid ses som ett akut
tillstånd liksom allvarliga somatiska besvär

•

Peer Support inrättas som en ny yrkesgrupp

•

Självvald inläggning fortsätter utvecklas

•

Trepartssamtal utvecklas inom specialistpsykiatrin
för att förbättra tillgängligheten för barn, unga och
vuxna

•

Tillgänglighet för personer med samsjuklighet får
särskild prioritet
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5. Medarbetare
och kompetensförsörjning
Medarbetarna är det viktigaste regionen har och de som ser till
att hälso- och sjukvård, kulturinstitutioner, folkhögskolor, kollektivtrafik och sammanhållen regional utveckling fungerar.
Den pågående pandemin har alltför tydligt visat vilka det är som
bär upp samhällsviktiga funktioner och nu behöver vi visa att
de alla är värda mycket mer än bara applåder. Därför kan vi inte
gå med på att fortsätta spara på regionens verksamheter. Det
viktigaste vi kan göra för jämlikhet och jämställdhet är att ta
bort besparingen. Den drabbar främst kvinnor och de med lägsta
löner. För att ändra denna ohållbara situation där bemanningsbolagen dränerar regionen på skattemedel och fastanställda hälsooch sjukvårdspersonal föreslår vi ett medarbetarlyft. Vi vill ge
medarbetarna bättre arbetsvillkor genom försök med arbetstidsförkortning, se över grundbemanning, utveckla tillitstyrning
med mer inflytande för ordinarie medarbetare och större insatser
för återhämtning och sammanhållen ledighet. Med ökad grundbemanning ges bättre förutsättningar för att lägga bra scheman
så att medarbetarna orkar och vill stanna kvar i regionen. Samtidigt måste osakliga löneskillnader ses över. Tyngd, ansvar och
utbildningslängd måste synas i både arbetstider och löner.
För att möta samhällets och arbetsmarknadens ständiga utveckling och säkerställa en framtida hållbar kompetens- och arbetskraftsförsörjning behöver regionen arbeta med alla berörda
aktörer.
Samtliga av regionens arbetsplatser måste präglas av mångfald och jämställdhet. Mångkulturell och språklig kompetens
är av värde för att verksamheterna ska kunna motsvara invånares behov. Både privata och offentliga arbetsgivare behöver ta
ett större ansvar för att underlätta för anställda med funktionsnedsättning, motverka diskriminering, ta vara på kompetens i
mångfald och skapa öppningar till arbete som riktar sig till alla
invånare i arbetsstyrkan. Vi måste hushålla med våra resurser
för att ha rätt kompetens för rätt arbetsuppgifter. Vi kan behöva
förändra genom att flytta arbetsuppgifter och genom att anställa
nya yrkesgrupper.
Jämlikhet, jämställdhet och arbetsplatsdemokrati måste råda
på alla regionens arbetsplatser. En välfungerande arbetsplatsdemokrati kan bara garanteras av dem som utför arbetet. Som
arbetsgivare måste regionen visa stor respekt för de anställdas
erfarenheter och ge dem möjlighet till faktiskt inflytande över
det arbete de utför. Arbetsplatsdemokratin måste utvecklas och
fackliga rättigheter respekteras. Starka fackförbund är viktiga
för de anställda, för verksamhetens utveckling och därigenom
viktigt för Vänsterpartiet. Facklig samverkan ska vara en självklar del av allt utvecklingsarbete. Under pandemin blev brister
i hälso- och sjukvården tydliga inte minst inom arbetsmiljö och
kommunikation. Information och delaktighet är avgörande för
att regionen ska vara en bra och attraktiv arbetsgivare och för
att medarbetare ska ha bästa förutsättningar att utföra ett gott
arbete. Bättre arbetsvillkor är avgörande.

Idag skylls många ojämlika löneskillnader på att mansdominerade yrken konkurrerar på marknaden och därför motiveras
till högre lön än kvinnligt dominerande. Att minska löneskillnaderna mellan traditionellt manliga och kvinnliga yrken är en
avgörande politisk fråga för att öka jämställdheten i Sverige och
i Region Kalmar län. Utbildning ska löna sig även inom kvinnodominerade yrken. Lönepolitiken är en viktig del i jämställdhetsarbetet och särskilt fokus måste sättas på de lågavlönade
yrkesgrupperna. Högre löner till de lägst avlönade och utplånad
löneskillnad mellan män och kvinnor måste ha högsta prioritet.
Jämställda arbetsplatser fria från diskriminering innebär också
att Region Kalmar län som arbetsgivare ska ta hänsyn till behov
grundade i människors livssituation. Idag ser det mycket olika
ut och arbetet med att öka hälsotalen måste prioriteras och vi
behöver hitta lösningar för att möta de kraftigt ökade hyrpersonalkostnaderna. Möjlighet att växla semesterdagstillägg mot
ledig tid är ett sätt att vara en attraktiv arbetsgivare. Personalfrämjande åtgärder framtagna tillsammans med verksamheten
och de fackliga organisationerna är avgörande för att möta
behov från medarbetare som i sitt arbete påverkats av spridningen av covid-19. Vänsterpartiet vill att regionen även tar
fram förslag för sammanhållen återhämtning och åtgärder för
hur kompledighet för övertidsarbete erbjudas.
En trygg anställning är en förutsättning för att göra ett bra
arbete. Regionens medarbetare bör därför vara tillsvidareanställda med en heltidstjänst i botten. Detta borde även gälla
regionens lokalvårdare. Tyvärr utgör de en grupp som sällan
uppmärksammas trots att de fyller en viktig roll, inte minst för
att vården ska fungera på ett bra och patientsäkert sätt. Förutom ett fysiskt tungt och krävande jobb med ständigt ökande
krav så upplever dessa, oftast kvinnor, att de inte hinner städa
rent på avsatt tid och känner ökad stress. Bakom detta ligger att
priset ständigt pressas när städningen upphandlas. Förutom att
kvalitén, och därmed patientsäkerheten, riskerar bli lidande, så
innebär den ständiga oron att förlora jobbet vid nästa upphandling ett stort arbetsmiljöproblem. Vänsterpartiet vill därför att
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regionen ska upphöra med upphandlingarna av lokalvården och
fortsättningsvis driva den helt i egen regi.

•

Heltid ska vara norm i all verksamhet

•

Se över heltidsmåttet ur ett hälsoperspektiv

Att vara en attraktiv arbetsgivare och rekrytera nya medarbetare är ett ständigt pågående arbete. Många människor väljer att
byta yrkesbana och de närmsta åren ökar pensionsavgångarna.
Enligt SKRs rekryteringsprognos behövs 129 000 undersköterskor och 38 000 sjuksköterskor i hela landet rekryteras till 2022.
Det innebär en stor utmaning som förutsätter att de kompetenser som finns används på bästa sätt. Vårdnära service är något
som används i regionen som en del för att skapa bättre förutsättningar för vården. För att möta ett ökat vårdbehov och bristen
på vårdpersonal behöver arbetssättet vårdnära service utökas i
regionen. Genom att nyttja servicepersonal till de patientnära
uppgifterna där vårdkompetens inte är obligatoriskt får sjuksköterskor och undersköterskor mer tid för patienterna.

•

Regionen fortsätter anställa med lönebidrag
och anställningsstöd

•

Praktikplatser utökas för dem med störst behov

•

Fler digitala utbildningstjänster införs

•

Vårdnära tjänster utvecklas och används i större
omfattning

•

Jämställdhetsutbildning för alla medarbetare
genomförs

•

Se över skiftarbete med fokus på hälsa

•

Åtgärder tas fram för möjlighet till återhämtning
och vila

•

6-timmars arbetsdag införs på prov i en av regionens verksamheter

•

Sociala krav införs vid upphandling

•

Upphandling av lokalvård upphör för att driva den
i egen regi

•

Patientnära städ utförs av lokalvård i egen regi

•

Delaktighet och demokrati i samverkan mellan
politik, ledning, medarbetare, fackförbund och brukare utökas

•

Information och delaktighet ska förbättras och
säkerställas genom kunskapsinsatser för att bedriva
arbetsmiljöarbete

Som ytterligare ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare, underlätta rekrytering och minska både sjukskrivningar och ofrivilliga deltider behöver heltidsmåttet ses över. Vänsterpartiet vill
införa 6-timmars arbetsdag och föreslår därför ett försök med
6-timmars arbetsdag med bibehållen lön på minst en arbetsplats
i regionen. Projektet ska pågå under minst två år för att därefter
utvärderas.
VI VILL ATT:

•

Vita jobb-modellen tillämpas genom krav om
kollektivavtal eller motsvarande

•

Upphandlingsförfarandet ska utvecklas för att
inkludera även mindre företag

•

Semesterdagstillägg ska kunna växlas mot ledig tid

•

Friskvård ska schemaläggas

VÄNSTERPARTIE T K ALMAR L ÄN
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KUNSKAP- OCH TILLITSSTYRNING

Välfärden står idag inför hot från kommersiella intressen som
skapar ökad segregation och ojämlik fördelning av välfärdens
resurser. Intressen som vill bana väg för ökad privatisering och
stärka den kapitalistiska ekonomin. Den offentliga sektorns
organisation och styrning har tagit metoder från det privata
näringslivet i syfte att öka effektiviteten, men som i realiteten
har inneburit resursslöseri och en dålig arbetsmiljö för välfärdsarbetarna. Välfärden kan inte och ska inte drivas som företag.
Istället ska dessa marknadsorienterade styrmodeller, köp- och
säljsystem, detaljerade krav på rapportering och uppföljning
ersättas av tillit till professionerna.
Under de senaste decennierna har denna systematiska förändring av styrning pågått inom hälso- och sjukvården. Den nya
styrmetoden kallas New Public Management (NPM) och började influera offentlig styrning under början av 90-talet. Så även
i Region Kalmar län. Grundidén med NPM är att den offentliga sektorns verksamheter ska drivas som en samling vinstdrivande företag. Genom att vården tillåts styras som en marknad
omkullkastas hälso- och sjukvårdslagen som utgör fundamentet för behovsstyrd och jämlik vård. NPM trotsar två principer i
lagstiftningen: människovärdesprincipen som fastställer att vård
ska ges på lika villkor för hela befolkningen och behovs- och
solidaritetsprincipen som fastställer att den som har störst behov
av vård ska ges företräde. NPM som styrmetod för offentlig
verksamhet måste avskaffas.
Vänsterpartiet vill arbeta för att komma bort från New Public
Management som innebär ekonomi- och detaljstyrning. Vi vill
i stället styra enbart med kunskap och tillit. Strategin Varje dag
lite bättre – Kraften hos många har visat sig framgångsrik och
den vill vi fortsätta att utveckla.
I Skottland arbetar alla enligt samma modell för att samordna
tidiga insatser för barn och unga. Modellen heter Getting it right
for every child, GIRFEC, och ger skolan, socialtjänsten och
hälso- och sjukvården konkreta verktyg för att stötta barn tidigt
och med så lite byråkrati som möjligt. Införandet av modellen
har lett till tydliga förbättringar av barns uppväxtvillkor. Skottland följer utvecklingen bland annat genom befolkningsdata
om social utsatthet, som visar att både ungdomsbrottslighet och
antalet omhändertagna barn har minskat sedan GIRFEC började
införas. GIRFEC utvärderas också av familjer och yrkesverksamma, och den samlade bilden är att modellen har gett bättre
möjligheter att ge barn det stöd de behöver genom en smidigare,
tydligare arbetsprocess.
Vi vill att mätverktyget BRP, Better life initiative, används för
att ge bättre kunskap om livskvalitén i nutid och om utvecklingen är hållbar, därmed kan politiska beslut bli mer baserade
på våra regionala förutsättningar.
VI VILL ATT:

•

Regionen använder sig enbart av kunskaps- och
tillitsstyrning

•

Regionen följer Skottlandmodellen

•

Regionen arbetar enligt BRP

6. Ekonomi
För oss som värnar en stark offentlig sektor och gemensamt
finansierad välfärd är det viktigt att varje skattekrona används
på mest effektiva sätt. Regionens ekonomiska strategier ska
gynna länets invånare och vi ska använda resurserna så att de
kommer våra invånare till del på bästa sätt. Dagens ekonomiska
system kan beskrivas som en rak linje eftersom det i huvudsak
bygger på att vi producerar varor genom att utvinna och utnyttja
naturens resurser, som sedan slängs och blir till avfall. Sedan
den industriella revolutionen har den ekonomiska tillväxten
gått hand i hand med ökad användning av naturresurser och
ökande avfallsmängder. Många är överens om att det inte går att
fortsätta tära på jordens resurser på samma sätt som sker idag.
Både EU och FN har en ökad cirkulär ekonomi bland sina mål.
Så även regionen genom sitt arbete med Agenda 2030. För att
en ekonomi ska bli cirkulär krävs stora förändringar i samhället, såsom minskad konsumtion, återanvända och återvinna mer,
förpacka smartare och utnyttja energin i det som inte kan återvinnas.
Regionen köper in material och livsmedel för stora belopp varje
år och det krävs tydliga strategiska mål och riktlinjer i upphandling för att regionen ska bidra till en hållbar verksamhet och
arbeta för att uppnå cirkulär ekonomi.
Budgeten för förtroendevalda blev högre vid regionbildningen
trots tidigare löfte om att detta inte skulle ske. Därför vill Vänsterpartiet att våra den politiska organisationen och heltidspolitikernas förmåner ses över inför nästa mandatperiod. Förmåner vi
vill ska förändras är bl.a. att prisbasbeloppet ska minska från tre
till två på politikerpensionen när f.d. politiker får ett nytt jobb
och att förmånsbilar enbart erbjuds till de som behöver dem
för arbetsresor. Behövs den enbart till tjänsteresor kan regionbil användas. Likaså anser vi att antalet olika förmånsbilar ska
minskas till två eller tre.
Skatten ska alltid tas i beaktning för att bedriva en jämlik och
jämställd verksamhet för regionens invånare.

