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För ett jämlikt och hållbart Sörmland 



Utgångspunkten för Vänsterpartiets 

valplattform i Sörmland är ett sam-

manhållet län, grundat på social 

rättvisa och delaktighet. Vi vill bi-

dra till att öka den sociala och eko-

logiska hållbarheten i länet, där alla 

invånare har rättvis tillgång till ge-

mensamma  resurser. 

Klyftorna i vårt samhälle växer. 

Grunden för ett jämlikt och solida-

riskt samhälle är en fungerande väl-

färd. Vänsterpartiet  arbetar för 

verklig jämställdhet.  

En ansvarsfull politik 

Sida 2 För ett jämlikt och hållbart Sörmland 

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. För att kunna utveckla vårt län måste vi göra 

betydande miljösatsningar inom kollektivtrafik och infrastruktur. Satsningarna på Ostlänken kommer att 

ge positiva utvecklingsmöjligheter för vårt län. Kollektivtrafiken är ett av det viktigaste redskapen för att 

nå de nationella, regionala och lokala miljömålen. En utbyggd  regional kollektivtrafik är en förutsättning 

för en väl fungerande arbetsmarknadsregion och en hållbar tillväxt. 

Samtliga fordon i kollektivtrafiken ska drivas med minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan. Eftersom vi 

vill behålla våra sjukhus i länet och ser dem som en helhet är planering av sjukresor och andra transporter 

av stor betydelse. Vänsterpartiet vill satsa på avgiftsfria sjukresor med kollektivtrafik.   

Ökad användning av TGOJ-banan för både person- och godstrafik är 

en viktig faktor för att stärka länets utveckling. Projektet Ostlänken 

kommer att ge betydande miljövinster och en koppling till TGOJ-

banan är en framtida investering. 

Sörmland är ett län i utveckling och förändring. Vi har ett strategiskt geografiskt läge och en växande be-

folkning. Sörmland är ett vackert landskap och vi vill att alla som bor här och de som besöker Sörmland 

ska ha möjlighet att njuta av och ha tillgång till kultur, natur, sjöar och hav idag och imorgon. Sörmland 

ska vara ett öppet och erkännande län, vi accepterar inte någon form av diskriminering. Vänsterpartiet står 

upp för minoritetsgruppers utsatthet och behov.  

Ett rikt kulturliv är en källa för personlig utveckling och hälsa. Folkbildning och utbildning genom kultur-

verksamhet och folkhögskolor är viktiga verktyg för att åstadkomma samhällsförändring och utveckling av 

demokratin. Vi värnar utvecklingen av landstingets två folkhögskolor.  

Samarbetet mellan kulturverksamheter i landstinget och kommunerna ska öka. Vi ska sträva efter att kul-

turen ska komma alla till del i hela länet. Sörmlandsmodellen, som innebär att alla elever får minst två kul-

turupplevelser per läsår ska behållas och utvecklas. Alla museer ska 

vara avgiftsfria. 

Småföretagande, produktion av livsmedel och kulturella näringar     

bidrar till en hållbar tillväxt i länet och behöver utvecklingsstöd. 

 

Kultur, kreativitet och öppenhet 

 Ett hållbart och klimatsmart 

Sörmland 

 Ökat kultursammarbete 

För medborgarna är hälso- och 

sjukvården en viktig del av välfär-

den. Rapporter visar på ett stort 

missnöje bland befolkningen med 

nedrustningarna inom välfärden de 

senaste åren. Vi anser att välfärden 

ska vara fri från vinstuttag.  

Sörmland ska vara ett tryggt och 

hälsosamt län att växa upp i för 

alla barn och unga. 

 

Kollektivt resande - för en hållbar framtid 

 Satsningar på regional 

kollektivtrafik 

 Avgiftsfria sjukresor 



Landstingets och de kommunala 

verksamheterna ska i första 

hand finansieras gemensamt ge-

nom skatten, där avgifter i hu-

vudsak används som styrmedel 

för att nå verksamhetsmålen.  

Vår grundinställning är att vård 

och trafik inte ska upphandlas 

utan drivas i egen regi, inte 

minst för att undvika resursslö-

seri i form av onödiga kostnader 

och byråkrati. Inga nya utför-

säljningar av landstingets verk-

samheter ska ske. Alla sjukhus 

ska drivas i offentlig regi.  

En sjukvård som är i ständig 

medicinsk och teknisk utveckl-

ing, samtidigt som efterfrågan 

på sjukvård ökar, kommer att 

innebära kostnadsökningar. 

Enda sättet att  klara framtidens 

vårdbehov är att slå vakt om en 

skattefinansierad vård. 

Värdet av detta har blivit tydligt 

mot bakgrund av de stora kostna-

der som många av privatisering-

arna fört med sig i form av byrå-

krati, försämrad kvalitet, överpri-

ser och skatteflykt.  

Vänsterpartiet ser positivt på de  

utvecklingsmöjligheter som tek-

nik medför. Kostnadseffektivise-

ringar ger oss möjlighet att an-

vända tid och pengar inom andra 

viktiga områden - en verklig 

vinst inom välfärden. 

Den svenska välfärdsmodellen 

grundas i att verksamheterna ska 

ha låga eller inga avgifter. Vi vill 

vårda varje skattekrona så att 

skattemedel avsedda för vård 

också går till vård. Därför är vi 

för en välfärd fri från vinstuttag 

och anser att eventuella överskott 

ska återinvesteras.  

En välfärd fri från vinstuttag 
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 Välfärd fri från vinstuttag 

 Rättvis och jämlik vård 

 Vård i offentlig regi  

Vi är motståndare till vinstintres-

sen i välfärden inte till valmöj-

ligheter och alternativ. Vi är po-

sitiva till mindre aktörer som 

kooperativ eller stiftelser. Inne-

hållet i välfärden ska gå att på-

verka. 

Systemen för ersättning till vård-

givare ska formas utifrån att 

hälsa är en rättighet inte en han-

delsvara. 

Försök att låta marknaden styra 

vården medför att de med störst 

vårdbehov och minst sociala re-

surser missgynnas. Vänsterpar-

tiet arbetar för en rättvis och 

jämlik vård. 

Vi ser ett stort värde i att arbeta med att öka hälso- och utbildningsnivå-

erna i länet. Att livslängden ökar är positivt och innebär att andelen 

äldre i befolkningen blir större. Samarbete mellan kommun och lands-

ting kring vård och omsorg av äldre är ett viktigt område att utveckla.  

Vård av barn och unga är ett viktigt samarbetsområde. Vi vill att det 

ska finnas minst en familjecentral i varje kommun. Samarbetet mellan 

landstinget och elevhälsovården behöver stärkas.  

Samarbetet kring beroendevård behöver utvecklas. 

Stärkt samverkan mellan landsting och kommuner 

 Familjecentral i alla 

kommuner 

 Utveckla beroendevården 

Rösta på 

Vänsterpartiet! 



Vården ska vara lätt att nå och lätt att förstå. Vänsterpartiet arbetar för en offentligt finansierad och demo-

kratiskt styrd vård. Vi vill ha en jämlik och behovsstyrd vård präglad av inflytande för patienter och per-

sonal, en vård med hög tillgänglighet och god kvalitet. Systemen för ersättning till vårdgivare ska formas 

utifrån att hälsa är en rättighet inte en handelsvara. Vi vill att verksamheterna ska planeras och bedrivas i 

landstingets egen regi, finansieras gemensamt via skatteintäkter och i mindre grad genom egenavgifter.  

Vi vill minska avståndet mellan förtroendevalda och de som berörs av besluten. Vi sörmlänningar ska 

känna tillit i våra kontakter med landstinget. Ålder, kön, ursprung eller sexuell läggning, ska aldrig hindra 

någon att söka vård inom Landstinget Sörmland. Papperslösa och gömda ska ha fortsatt rätt till vård på 

samma villkor som övriga medborgare. En väl fungerande och allsidig sjukvård är tillgänglig för alla och 

anpassad efter de lokala förhållandena i länets olika delar. Väntetiderna inom vården ska förkortas men 

detta får inte undantränga vårdbehoven  hos de svårast sjuka. 

 

Landstinget och medborgarna 

Sida 4 För ett jämlikt och hållbart Sörmland 

 Vården ska va lätt att nå 

och lätt att förstå 

 Medicinsk fotvård för 

diabetiker på Vårdcentraler 

Vårdcentralerna är vanligtvis in-

gången till sjukvården. Här vår-

das hela människan genom hela 

livet. I områden med stor ohälsa i 

befolkningen är det extra viktigt 

att ha öppna mottagningar där 

man kan träffa personalen och 

diskutera sina problem utan att 

vänta i telefonkö eller behöva 

boka tid i förväg. 

Vi ser positivt på samlokalisering 

av samhällsservice så som försäk-

ringskassa, familjecentral, social-

tjänst, apotek, arbetsförmedling 

och liknande. Denna typ av sam-

arbete skulle placera vårdcen-

tralen mitt i byn, något som måste 

finnas med i samhällsplaneringen.  

Nya vårdcentraler ska lokaliseras 

där behovet är störst.  

Vänsterpartiet anser att vårdcen-

tralernas verksamhetsområde kan 

vidgas genom att specialistvård 

som patienterna ofta är i behov av 

flyttas ut till vårdcentralerna vissa 

tider.  

Vården nära dig 

Barns sjukdomar är ofta svåra att diagnosticera och behöver ofta 

specialistkompetens. All barnsjukvård ska vara avgiftsfri och spe-

cialistkompetens ska finnas tillgänglig även kvällstid och helger. 

Ingen besöksavgift vid TBE-vaccinering för barn och ungdomar. 

Många unga mår psykiskt dåligt och för att förebygga såväl psy-

kisk som sexuell ohälsa behöver personalen på ungdomsmottag-

ningarna förstärkas. Detta skulle förbättra vårdkedjorna för barn 

och unga.  

Vi vill utöka möjligheten till 

samtalsstöd för föräldrar  och 

deras  barn i skolåldern på      

familjecentraler eller vård-

centraler. 

Barn och unga i fokus 

 TBE- vaccinering utan 

besöksavgift  

 Utökat föräldrastöd 

 Vård i offentlig regi  



krytera och att behålla personal. 

Ursprung, kön, sexuell läggning 

eller funktionsnedsättning ska 

aldrig hindra någon från att 

söka en tjänst inom vårt lands-

ting.  

Nya arbetstidsmodeller med 

större inflytande för personalen 

behöver utvecklas. 
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 Heltid en rättighet, deltid 

en möjlighet 

 Utbildning av 

specialistsjuksköterskor på 

arbetstid 

 Arbetsgivaren ersätter 

karensdag för personal 

 Avgiftsfri mammografi 

 Kontaktsjuksköterskor i 

cancervården 

 Fri tandvård för unga upp 

till 25 år 

Den bästa marknadsföringen för 

landstinget som arbetsgivare är 

en nöjd personal. Sjukhusmiljö-

erna behöver göras mer triv-

samma både för patienter, per-

sonal och besökare.  

Vi ska på olika sätt arbeta för en 

hälsosam arbetsmiljö och 

minska sjuknärvarons påverkan 

på infektionsrisken inom vår-

den. Karensdagen för vårdper-

sonal ska därför succesivt ersät-

tas ekonomiskt av arbetsgivaren 

med början inom primärvården.  

Vänsterpartiet arbetar för en jäm-

ställd arbetsmarknad. En stor del 

av personalen inom landstinget är 

kvinnor. Vi vill ge alla anställda 

samma möjligheter till löneut-

veckling och goda förutsättningar 

att utvecklas i sin yrkesroll.   

Heltid ska vara en rättighet, deltid 

en möjlighet för all personal inom 

landstinget. Vänsterpartiet arbetar 

på riksnivå för att arbetstidslagen 

ändras så att sex timmars arbets-

dag ska vara norm. 

Privatiseringar har lett till osäkra 

anställningar där ett byte av utfö-

rare kan innebära avsked eller 

försämrade arbetssituationer. 

Därför ska tydliga krav ställas på 

övergångsregler, kollektivavtal 

och fasta anställningar när lands-

tinget sluter avtal. 

Det är viktigt att landstinget fort-

sätter utvecklingen mot en lä-

rande organisation. Fortbildning 

vitaliserar organisationen och 

arbetstiden måste räcka till för 

att omsätta kunskaperna i verk-

samheten. Möjlighet till forsk-

ning är viktigt, både för att re-

Det är ett stort ansvar att vara länets största arbetsgivare 

Sjukvården genomgår en stän-

dig specialisering. Vänsterpar-

tiet ser att samordning och an-

svarsfördelning är viktiga för 

att uppnå en hög kvalitet inom 

vården i länet.  

Ambulanssjukvården är idag en 

akutvård på hjul, med hög spe-

cialistkompetens. Målet är att 

landstinget bedriver verksam-

heten och ansvarar för ambu-

lansdirigeringen. Akutmottag-

ningarnas höga besökssiffor 

visar på ett stort utvecklingsbe-

hov inom hela vårdorganisat-

ionen. 

Cancer är en sjukdom som 

drabbar oss alla på olika sätt. 

Vänsterpartiet vill stärka can-

cervården. Kontaktsjuksköt-

erskor i hela cancervården spe-

lar en viktig roll.  

Specialistvård 

Psykisk ohälsa och missbruk 

ökar i samhället. Vi vill erbjuda 

olika behandlingsalternativ 

inom den psykiatriska vården. 

Vi vill se snabbare tillgång till 

kontakt och samtalsstöd för 

unga vuxna upp till 25 år. Bero-

endevården måste utvecklas.  

Vi vill starta projekt för att 

skapa en gemensam ingång till 

vården för vuxna med neuro- 

psykiatrisk problematik på 

samma sätt som för barn och 

unga. 

Vänsterpartiet ser tandvården 

som en del av hälso- och sjuk-

vården. Vi anser därför att kost-

naderna för tandvård ska ingå i 

ett gemensamt högkostnads-

skydd för vård, mediciner och 

hjälpmedel. Vår uppfattning är 

att reglementet för bidrag ska 

Rösta på 

Vänsterpartiet! 

ändras så att det även tillämpas 

för patienter som drabbas av 

tandskador till följd av en avslu-

tad behandling. Vi vill utöka 

den fria tandvården för barn och 

unga vuxna upp till 25 år. 



Befolkningen i Sörmland ökar 

genom stor inflyttning i länet. 

Detta ger stora möjligheter till 

utveckling.  

Sörmland är ett län där många 

pendlar till arbete och utbild-

ning. Kollektivtrafik och öppet-

hållandet på vårdcentraler måste 

kunna vara mer flexibla och 

möta de behov som växer fram i 

länet. 

Hälsoläget och utbildningsnivån 

i Sörmland behöver stärkas. Mä-

lardalens högskolas utveckling 

spelar en stor roll i att höja ut-

bildningsnivån liksom folkhög-

skolorna i länet. Kvalificerade 

yrkesutbildningar inom efterfrå-

gade områden gynnar utveck-

lingen.  

Förebyggande hälsoarbete är en 

förutsättning för att klara fram-

tida utmaningar inom hälso- och 

sjukvården. Sociala investerings-

fonder är en bra metod. Arbetet 

med framtidens hälso- och sjuk-

vård och Sveriges friskaste län 

2025 innebär att landstinget tagit 

ett stort ansvar för att möta fram-

tida utmaningar utifrån befolk-

ningens nuvarande hälsostatus.  

Hälsoekonomiska beräkningar är 

viktiga för att prioriteringar ska 

kunna göras inom hälso- och 

sjukvården. Dessa beräkningar 

tar hänsyn till vad som ur ekono-

misk synvinkel är rätt satsning 

utifrån alla människors lika 

värde. Beräkningarna visar på 

betydelsen av förebyggande ar-

bete.  

Det finns goda förutsättningar att 

utveckla vården med hjälp av e-

tjänster som förbättrar tillgäng-

ligheten och bidrar till att öka 

patienternas delaktighet i vården. 

Det är avgörande att de IT-

system som används är robusta 

och driftssäkra. Tjänsterna måste 

utformas på ett sätt som garante-

rar att personlig information inte 

hamnar i fel händer. IT-systemen 

måste vara användarvänliga och 

kompatibla med kvalitetsregister 

och övriga landsting.  

All vård inom landstinget ska 

vara evidensbaserad, det vill 

säga att vården ska bygga på ve-

tenskap och beprövad erfarenhet. 

En aktiv forskningspolitik ska 

bedrivas kring hälsans sociala 

bestämningsfaktorer där forsk-

ning om genus och hälsa ingår. 

Forskning med socialmedicinskt 

perspektiv och med genusper-

spektiv prioriteras.  

 

 

Framtidsutmaningar för Sörmland 
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 Förebyggande hälsoarbete 

 Flexibla öppettider på 

vårdcentraler 

 Utveckling av e-tjänster 

Rösta på 

Vänsterpartiet! 



Vänsterpartiets viktigaste valfrågor i Sörmland 

En genomförbar politik 
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 Vi arbetar för en välfärd fri från vinstuttag 

 - Vi vill behålla och utveckla vården i offentlig regi  

 - Rättvis och jämlik vård  

 - Vi vill ha låga eller inga avgifter, exempelvis avgiftsfri mammografi 

 Vården ska vara lätt att nå och lätt att förstå 

 - Vi vill underlätta kontakt med vårdcentralerna genom att kunna boka tid på plats  

 - Flexibla öppettider på vårdcentralerna för att möta pendlarbehov 

 - Medicinsk fotvård för diabetiker på vårdcentralen  

 - Utveckla beroendevården 

 - Kontaktsjuksköterskor i cancervården 

 Sörmland ska vara tryggt att växa upp i 
 - Utökat föräldrastöd för föräldrar och barn i skolåldern 

 - Ingen besöksavgift vid vaccinering mot TBE för barn och ungdomar 

 - Familjecentral i alla kommuner 

 - Fri tandvård för unga upp till 25 år 

 Gräset är grönast i Sörmland 
 - Heltid en rättighet, deltid en möjlighet för personalen 

 - Utbildning av specialistsjuksköterskor på arbetstid 

 - Arbetsgivaren ersätter karensdag för personal inom primärvården 

 - Nya arbetstidsmodeller med större inflytande för personalen behöver utvecklas 

 Ett sammanhållet Sörmland, öppet för alla 

 - Ett hållbart och klimatsmart Sörmland 

 - Utveckling av e-tjänster 

 - Ett Sörmland i utveckling kräver utbyggnad av kollektivtrafiken 

 - Avgiftsfria sjukresor 

 - Ökat kultursamarbete i länet 

Sedan valet 2010 har Vänsterpartiet arbetat i opposition i Landstinget Sörmland. Vi har varit del i ut-

vecklingen av hur framtidens hälso- och sjukvård ska se ut. Vi har tagit initiativ till införandet av hälso-

samtal, arbetat för att stärka vårdcentralerna  och förebyggande hälsovård för barn och unga. Vi har varit 

drivande i frågan om behov av persontrafik på TGOJ-banan.  



Tony Rosendahl, Ombudsman Vänsterpartiet Sörmland, telefon: 070-259 26 38,                                                     

e-post: sormland@vansterpartiet.se 

Elinor Sundén, politisk sekreterare Landstinget Sörmland telefon: 072-209 35 48, e-post: elinor.sunden@dll.se 

 

www.vansterpartiet.se  

www.sormland.vansterpartiet.se 

www.sormlandlandsting.vansterpartiet.se 

 

Gilla oss på facebook:  

Vänsterpartiet 

Sörmlandsvänstern 

Vänsterpartiet Landstinget Sörmland 

 

Text: Vänsterpartiet Sörmland, landstingsgruppen 

Bild: Demonstrationsbild (sid. 3)  är tagen av Vänsterpartiet i Skåne, övriga bilder Elinor Sundén. 

För mer information 

Vänsterpartiet har två lands-

tingslistor i Sörmland. De 

som bor i Flen, Strängnäs 

och Eskilstuna röstar på den 

norra listan.  De som bor i 

Katrineholm, Gnesta, Oxe-

lösund, Vingåker, Nyköping 

och Trosa röstar på den södra 

listan. 

Topp 8 på våra två lands-

tingslistor presenterar vi här. 

Övre raden från vänster: 

Lotta Back - Katrineholm, 

Emil Carlsson - Oxelösund, Mona Ström - Nyköping, Tommy Fogelberg - Trosa. 

Mittenraden från vänster: David Aronsson - Strängnäs, Anita Johansson - Katrineholm, Thomas 

Selig - Katrineholm, Maud Ekman - Eskilstuna, Conny Jakobsson - Nyköping, Alar Kuutmann - 

Eskilstuna. 

Nedre raden från vänster: Roja Mahmodi - Eskilstuna, Solveigh Pohjola - Eskilstuna, Helena 

Dahlström - Nyköping, Linnea Tillman - Flen, Inger Andersson - Flen.  

På bilden saknas Ibrahim Alkhaffaji - Strängnäs. 

Vänsterpartiet Sörmland  


