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Inget blir sig likt efter våren 2020. 
Coronapandemin som kom att 
drabba världen kommer att på-
verka vår ekonomi, våra sätt att 
umgås, våra resevanor, vår sjuk-
vård, våra arbetssätt med mer 
med mer.

Det går inte att skriva en budget för året efter pandemins 
inträde i vårt samhälle utan att ta avstamp i detta faktum. 
Samtidigt är det tidigt att blicka framåt. Vi är i pandemin 
men behöver stipulera hur vi ska gå framåt ekonomiskt och 
ideologiskt. Vilka bör vara nästa steg i den nya verklighe-
ten? Vilka behov finns inom våra olika regionala verksam-
heter, för att våra medarbetare och medborgarna ska känna 
sig trygga vad gäller exempelvis arbete och hälsa? 

Vården ska vara jämlik, trygg, behovsstyrd och formas 
av inflytande för patienter och personal. Vården behöver 
ha hög tillgänglighet och god kvalitet. 

Att vi håller oss friska är bra för hela samhället. Vi vill 
se ett tryggt och hälsosamt Sörmland där alla är välkomna 
på jämlika villkor oavsett ursprung, kön, ålder, funktions-
nedsättning eller sexuell läggning. Detta är en förutsätt-
ning för all vår politik. 

Det är för allas rätt till en jämlik vård som vi har vår 
välfärd. En välfärd för alla, en välfärd att kämpa för. Vän-
sterpartiet kommer aldrig tillåta en utveckling där Sverige 
fortsätter slitas isär. Vi är för verklig valfrihet, där alla ges 
lika chans..

Ingen ska kunna se egen vinning i våra gemen-
samma skattemedel. Vi ser med vånda hur halvpriva-

ta sjukvårdslösningar växer på kollektivets bekostnad. Vi 
anser att om det blir pengar över ska de återinvesteras i 
välfärden.

Vi kommer alltid att stå upp för mänskliga rättighe-
ter, för demokrati, insyn och möjlighet till påverkan. Vår 
politik i Region Sörmland grundar sig på Vänsterpartiets 
grundläggande ideologiska frågor. 

Vänsterpartiet står för solidaritet, för ett jämlikt sam-
hälle där alla får ta plats och där förutsättningarna för 
ett gott liv ska ges till var och en. För oss är människor 
människor oavsett exempelvis ursprung, klass, kön, ålder, 
funktionalitet eller sexuell läggning. 

Vi ser naturens kraft och möjligheter för oss människor 
att ta hand om vår miljö och vill  maximera våra handling-
ar för ett bättre klimat. 

Regionen behöver arbeta mer med digitala lösningar 
och AI där så passar. Här måste patient och vårdgivare 
samarbeta för goda lösningar. Utvecklingen för att patien-
ter ska kunna komma i kontakt digitalt med vården, av oli-
ka anledningar t. ex. tidsbokning, behöver skyndas på.

Kostnader inom vården ska vara humana. Vi vill se att 
avgiftsfri primärvård återinförs och anser att vi även ska ha 
avgiftsfri tvångsvård då det ofta är svårt för denna patient-
grupp att betala vårdavgift. 

I Sörmland är det många som lever i social utsatthet, 
utan arbete, utan utbildning. Coronapandemin har inte 
gjort situationen bättre. Vi behöver se länets brister och 
sätta in resurser där de behövs bäst.

Vad är normalt?



Coronakrisen slog till med hård 
kraft direkt i Sörmland. Nya ar-
betssätt behöver utvärderas och 
behovsanalys på olika plan inför 
framtiden är viktig. 

Oron på arbetsmarknaden har vuxit sedan förra bud-
getprocessen. Människor har blivit permitterade, vissa har 
mist sina jobb, andra har behövt arbeta mer och det kan 
finnas behov av nya typer av tjänster. Detta påverkar så 
klart det psykiska måendet i hela länet. 

Många medarbetare har arbetat extremt hårt, insat-
serna från medarbetarnas sida är ovärderlig. För att hålla 
vårdnivån och vårdkapaciteten hög men även för att hålla 
busslinjer igång, vårdat våra lokaler med mera.  Ett stort 
tack är dessa personer värda och mycket därtill. 

Vi behöver se över hur dessa personer ska orka arbeta 
vidare, de har viktiga erfarenheter som vi behöver få nya 
medarbetare att dra nytta av.

Redan innan pandemin såg vi hur personal kämpade 
och hur chefer vridit och vänt på sig själva, sin perso-
nal och på de medel de har för att driva verksamheterna. 
Sörmland behöver ta ett krafttag för att få en stabilitet och 
arbeta för utveckling. Vi behöver också stå rustade inför 
framtida krissituationer.

Vi vill se en mer nöjd personal som är stolta över att 
vara medarbetare i Region Sörmland. Region Sörmland 
ska bygga upp en vi-känsla. Cheferna behöver vara lyhör-
da och ges stöd för ett tydligt ledarskap. Vi behöver både 
satsa på rekrytering och att få människor att stanna kvar, 
Region Sörmland - där folk vill jobba!

Vänsterpartiet uppskattar medarbetarna. Med ett nytt 
sätt att se på arbetstiderna ger vi medarbetarna ork genom 
hela arbetslivet, tid till nedvarvning mellan arbetspassen 
och spar på deras kroppar. Samtidigt kan vi nyttja resurser 
så som lokaler bättre och kan ge patienter en vård med 
bättre kvalitet, tillgänglighet och bemötande. Sex timmars 
arbetsdag är något vi vill realisera.

Vi vill även erbjuda vårdpersonalen en stanna-kvar-bo-
nus samt behålla den ökade friskvårdssatsningen. Att er-
bjuda forskning, vidareutbildning och fortbildning är vik-
tiga inslag i att kvalitetssäkra verksamheten. 

Vi vill se åtgärder som ger en arbetsplats präglad av 
trygghet och utveckling och där medarbetarnas kraft och 
potential uppskattas. 

Vi har medarbetare som sällan lyfts fram, här tänker vi 
på specialpedagoger, paramedicinsk personal samt anställ-
da inom kultursektorn. Vi behöver se till att även dessa 
viktiga arbetsgrupper har marknadsmässiga löner.

Personalen ska självklart arbeta under goda förhållan-
den, med tydliga villkor som motsvarar kollektivavtal 
samt lagstadgad meddelarfrihet.

Personalen behöver kunna känna sig trygga under sin 
arbetsdag, särskilt under Coronapandemin. Vi behöver se 
över arbetssätt, strukturer och underlätta hemarbete för de 
som kan arbeta hemifrån. Ledningen behöver vara tydlig 
och alert i sin kommunikation.

Sörmland har 
drabbats hårt



Regionen arbetar för medborgar-
na, ibland i skepnad av patienter, 
ibland resenärer, elever, besöka-
re eller kanske publik. 

Patienter har fått vänta på vård. En del patienter med 
Covid-19 har fått prova på en tuff intensivvård och behö-
ver rehabiliteras och tas om hand lång tid framöver. Några 
har inte kunnat köpa biljett på bussen eller fått uppmaning 
om att ringa igen då de försökt kontakta vården. 

Vi behöver se de behov som uppstår just nu i och med 
Coronapandemin. Vi behöver se de behov som kvarstår se-
dan innan och vi behöver se framåt. I detta behöver vi sä-
kerställa att vi klarar av den så kallade framskjutna vården 
samtidigt som vi banar väg för lösningar inför framtida 
händelser och kriser. 

Vi behöver se patienters behov utifrån var i livet de be-
finner sig. Länets invånare blir allt äldre. Varken barn eller 
äldre ska ses som homogena grupper. Vi måste involvera 
patienterna mer i vården, se deras individuella behov och 
anpassa vården därefter. 

Vården behöver bli mer lättillgänglig och vi behöver 
närma oss patienten. Med nya arbetssätt utifrån Nära vård 
kommer vi kunna använda våra resurser bättre och nå fler. 
Patienter ska känna sig trygga när de kommer till vården, 
ett bra sätt är att göra dem mer delaktiga.

I ett län som Sörmland där många mår sämre än i andra 
delar av landet behöver vi verkligen arbeta med folkhäl-
sofrågor. Vi tror inte längre på att Sörmland kommer att 
bli Sveriges friskaste län till 2025. Det är fyra år kvar och 
även om vi gjort framsteg så kom Coronapandemin med 
sina käppar i hjulet. 

Att vi inte kommer nå dit betyder inte att vi ska lägga 
ner utan lägga i en ny växel. Vi behöver ha ett hälsofräm-
jande tänk i allt vi arbetar med. I kulturen, i vården i våra 
utbildningsinsatser och i vårt personalomhändertagande.

I arbetet med ett friskare län behöver vi se över livsstils-
problematik så som missbruk, stress och övervikt. Detta 
är frågor som behöver tas på allvar oavsett ålder och där 
vi behöver ha tydliga planer för vårt arbete mot ett mer 
hälsosamt Sörmland.

Vi kommer behöva leva med Coronarestriktioner ett 
bra tag framöver. Regionen behöver se till att vaccinations-
planering fungerar, att verksamheter kan acklimatiseras 
till nya förhållningssätt och att  tillgång till skyddsmaterial 
finns till för både personal, patienter, elever,  resenärer och 
andra som kan behöva det i våra olika verksamheter.

Hela livet



Pandemin har gjort det än tydliga-
re hur viktig vården är när vi be-
höver den. Vården möter vi i hela 
livet, då mamma behöver stöd vid 
förlossningen, när vi som små tar 
våra vaccin, på ungdomsmottag-
ningen, när din syrra känner en 
knöl i bröstet, när morfar behöver 
nya tänder. 

Samarbete mellan kommunerna och regionen behöver 
analyseras och justeras utifrån lärdomar vi gör under pan-
demin.

Inom primärvården behöver vi stärka upp för att ta 
emot fler som mår psykiskt dåligt, vi behöver fler distrikts-
sköterskor och vi ser stora vinster i direkttriagering till fy-
sioterapeuter. 

Arbetet med rättspsykiatri vid Karsuddens sjukhus ska 
ske tryggt och möta framtidsutmaningar. Det gäller vår-
den, likväl som säkerheten som IT-verksamheten.

Tänderna är en del av kroppen, priserna i tandvården 
gör att vi vill se att ett högkostnadskort införs inom tand-
vården.

Kvinnor och flickor mår generellt sämre än pojkar och 
män. Så här kan vi inte ha det. Vi måste satsa på kvinno-
sjukvård så som mödravård, endometriosvård, eftervård 
för förlösta, gynekologi och ungdomsmottagning parallellt 
med att lyfta vården för kvinnor generellt inom psykiatri, 
primärvård, medicinskt, kirurgiskt och inom habilitering-
en. Våldsutsatta personer, oavsett om det är självförvållat 

eller av någon annan person, behöver få ett större stöd.
 
Familjecentraler ska kunna ge barn och för-
äldrar bättre förutsättningar i familjelivet, t.ex. 
genom kostråd och stöd till flerbarnsföräldrar.
Att genomgå en förlossning är påfrestande och eftervården 
måste förbättras. Vi vill se ett ökat stöd till flerbarnsföräl-
drar samt ökat samtalsstöd. Kulturdoulaverksamheten ska 
återinföras.

Vi måste börja med barnen och inte strunta i implemen-
teringen av barnkonventionen. Vi behöver sätta till resur-
ser för att fler ska må bättre psykiskt. I vår budget har vi 
satsningar på psykiatrin genom hela livet. Vi behöver ge-
nom expertis kunna hjälpa fler att se att ett bättre liv är 
möjligt både genom exempelvis samtalsstöd och hjälp till 
livsstilsförändringar. 

Nollvisionen för suicid behöver resultera i omfattande 
åtgärder så att sörmlänningar inte ser suicid som enda al-
ternativ. 
 
Att må dåligt i unga år sätter spår. Samtalsstöd för barn 
och unga behöver utökas och vi behöver se till att ha kapa-
citet för den vård och de utredningar som barn och unga i 
Sörmland är i behov av.

Hela vården



Hur planetens begränsade resur-
ser fördelas handlar i grunden om 
demokrati, social hållbarhet och 
solidaritet det vill säga alla behö-
ver ta ett gemensamt ansvar. Den 
enskilde personen kan dra sitt 
strå till stacken men för att nå 
högre är det kollektivets ansvar 
som väger tyngst. 

Pandemin har inneburit  konsekvenser på samtliga verk-
samheter: färre åker buss, konserter har ställts in osv.  Vi 
ser att samarbetet kring kollektivtrafiken behöver stärkas 
för att förenkla sörmlänningarnas val att åka kommunalt. 

Vi vill att Sörmlänningar ska känna sig trygga.  Arbete, 
ett bra boende och en fast inkomst är inte alla förunnat, än 
jobbigare är situationen i Sörmland efter pandemins intåg.  
Med fler sörmlänningar i arbete kan länet utvecklas. 

Folkbildningen är viktig del i att lyfta utbildningsnivån 
i länet. Här är regionens folkhögskolor och Öknaskolan 
viktiga aktörer för att stötta upp samhället med adekvat 
och tidspassande utbildningar, så som en vuxenutbildning 
inom trädgård.

Kunskap ska delas. Dammsdalsskolan besitter kunskaper 
som kan vara till nytta för många, inte bara eleverna. Re-
surserna ska tas tillvara och nyttjas mer.

Gemensamt resande är modernt och klimatsmart. Vi 
arbetar för att så många som möjligt kan hitta passande 
avgångar eller använda sig av anropsstyrda resor. Kostna-
derna för resorna behöver stimulera resande för alla, att ta 

bussen bör framstå som det enda alternativet - för sörmlän-
ningen.. I dag är det billigare att åka själv i en bil, så kan 
vi inte ha det.

Alla ska kunna ta sig smidigt till upplevelser i länet, där-
för vill vi införa en kulturbiljett inom Sörmlandstrafiken. 
Detta ser vi som en del i den klimatomställning som vi 
behöver göra gemensamt. Vi behöver se över hur vi trans-
porterar varor och människor bättre än idag, för framtiden.

Det är självklart inte bara till upplevelser av kulturella 
slag som det ska gå att ta sig fram smidigt med kollektiv-
trafiken. Vänsterpartiet anser att vi bör införa avgiftsfria 
sjukresor med kollektivtrafiken i Sörmland.

Sörmlandsmodellen, som ger barn kulturupplevelser ska 
vi måna. Att skolas in i kulturupplevelser ger oss en mer 
harmonisk uppväxt med möjlighet att utveckla fantasi och 
stimulerar att uttrycka oss kulturellt. Självklart ska skol-
eleverna kunna åka avgiftsfritt till dessa kulturupplevelser.

Vi anser att barn och unga ska kunna åka avgifts-
fritt på helger och lov. Detta kan stimulera dem att 
komma ut mer och gör kollektivt resande till en vana.

Vi höver minska det totala trafikflödet till och från vår-
dinstanser. Vi vill på olika sätt motivera och stimulera till 
att medarbetare nyttjar kollektivtrafiken.

För framtiden vill vi att regionen ska arbeta mer med 
hållbarhet. Solkraft och vindkraft är energikällor vi behö-
ver nyttja bättre i samhället och regionen bör vara före-
gångare. Rening av läkemedel bör regionen ta tag i snarast.

Vi anser att Nynäs slott kan utvecklas till att bli ett håll-
barhetsslott, ett nav för regionens arbete med folkhälsa och 
rehabilitering i ett samspel med naturen och djurlivet.

Sörmlands tur



Vänsterpartiet är ett socialistiskt 
parti och vi ser att ett sådant sam-
hälle är kantat av jämlikhet, sam-
verkan, demokrati och diskussion 
och att det är fritt från maktfull-
komlighet, nazism, rasism och 
slutna rum. 

För att ett demokratisk församling ska kunna fungera 
behöver de valda ledamöterna ges möjlighet att inhämta 
information och på olika sätt samtala om regionens alla 
frågor. 

Forskning är ett viktigt inslag i regionen och vi välkom-
nar att till exempel de akademiska vårdcentralerna byter 
ort med jämna mellanrum så att fler vårdcentraler får möj-
lighet till detta. Vi vill att utbildningsdagarna för våra po-
litiker omedelbart återupptas i digital form om så behövs. 

Vi känner att de samverkansnämnder och forum vi 
har tillsammans med andra regioner fungerar bra. Regi-
on Sörmlands egna minimalistiska politiska organisation, 
som skapades av den sittande majoriteten, är däremot inte 
funktionell.

Vi saknar forum för att arbeta med regionens hälso- och 
sjukvård på ett adekvat sätt. Likaså saknar vi forum för 
personalfrågor och forum för hållbarhetsfrågor. 

Stora frågor så som kompetensförsörjning, klimatom-
ställning och vårt grunduppdrag inom hälso- och sjukvård 
är de i särklass största utmaningarna för välfärden och för 
vår framtid. Dessa frågor ryms inte att diskuteras på ett 
värdigt sätt i regionstyrelsen.

Vänsterpartiet har sedan mandatperiodens början 
påtalat hur majoriteten inskränker möjligheten till debatt 
och rätt att uttrycka sig i regionen. Exempel på detta är 
att ersättare inte längre får tala och att vi inte längre ges 
möjlighet att illustrera våra tal med bilder så som grafer 
eller underliggande statistik vid fullmäktigemöten och så 
denna anorektiska politiska organisation som vi påtving-
ats. 

Vår motion om digitala möten refuserades som omöj-
lig och tekniskt osäker men sedan kom Corona och visade 
på vilka möjligheter vårt förslag hade. 

Frihet att ta ansvar



Huvudyrkande
- Vi yrkar på att Vänsterpartiet Region Sörmlands budgetförslag bifalls.

Mål för Region Sörmland
Vänsterpartiet ansluter oss till den målbild som finns i majoritetens budget. Det är svårt i en oviss tid som en 
pandemi att sätta mål. Vänsterpartiet ser att målen som finns med i majoritetens budget är tänkbara även om 
vi gärna sett en högre ambitionsnivå gällande vissa mål. Vi hade gärna sett att målpunkten om punktlighet i 
kollektivtrafiken hade stått i relation till utförd trafik. 

Skattesats
- Vi yrkar på att skattesatsen 2021 fastställs till 10,83 kr.

Investeringsbudget
Vi anser att vi framgent behöver se över kostnader för byggnationer för att låta investeringsbudgeten samspela 
med en mer modern vård där nära vård och patientens behov sätts i centrum
- Vi yrkar på att Region Sörmlands investeringsbudget fastställs.

Resultaträkning

 Mål och ekonomi

 

 

 

MNKR BOKSLUT 
2019 

BUDGET 
2020 

BUDGET 
2021 

PLAN  
2022 

PLAN  
2023 

        
Verksamhetens intäkter 2 532 2 450 3 010 2 860 2 660 
Verksamhetens kostnader -11 588 -11 495 -12 528 -12 592 -12 758 
Avskrivningar -294 -350 -320 -340 -370 
Verksamhetens nettokostnad -9 350 -9 395 -9 838 -10 072 -10 468 
        
Skatteintäkter 6 648 6 763 6 746 6 993 7 264 
Inkomst- och kostnadsutjämning 1 668 1 738 2 012 2 013 1 983 
Generella statsbidrag 891 880 961 961 961 
Summa skatteintäkter o statsbidrag 9 207 9 381 9 719 9 967 10 208 
VERKSAMHETENS RESULTAT -143 -14 -119 -105 -260 
        
Värdeökning pensionsskuld -103 -117 -56 -68 -114 
Finansiella intäkter 1 030 205 202 202 202 
Finansiella kostnader -230 -26 -27 -29 -28 
Finansnetto 697 62 119 105 60 
        
ÅRETS RESULTAT 554 48 0 0 -200 
Planerad användning av RUR         200 
BALANSKRAVSRESULTAT 37 48 0 0 0 




