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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, funktionsnedsättning eller sexuell läggning, 
detta är en förutsättning för all vår politik. 

Vänsterpartiet vill bidra till att öka den sociala och 
ekologiska hållbarheten i länet, där alla har rättvis till-
gång till gemensamma resurser. Vi ser digitalisering-
en som en möjlighet för utveckling av vård, vårdnära 
insatser, resande med mera.

Vården ska vara jämlik, trygg, behovsstyrd och 
formas av inflytande för patienter och personal. Vår-
den behöver ha hög tillgänglighet och god kvalitet. 
Välfärdssektorn ska vara förankrad i samhället och 
ska ledas av folkvalda, inte av företagsledare. 

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

Ingen ska kunna se egen vinning i våra gemensam-
ma skattemedel. Vi ser med vånda hur halvprivata 
sjukvårdslösningar växer på kollektivets bekostnad. 
Vården har förvandlats till en köp- och säljvara där 
patienten är kunden, en lukrativ affärsidé.

Vi anser att om det blir pengar över ska de återin-
vesteras i välfärden. Möjligheten till ett friskare liv 
ska ligga i sjukvårdens händer, inte som i dag i kapi-
talets händer – i sjukförsäkringar som enbart erbjuds 

till personer som har råd. Klassamhället griper med 
sina klor och delar upp folket. 

Vänsterpartiet uppskattar medarbetarna. Arbets-
tidsförkortning med sex timmar som mål är att vara 
en arbetsgivare med siktet framåt. Med ett nytt sätt 
att se på arbetstiderna ger vi medarbetarna ork ge-
nom hela arbetslivet, tid till nedvarvning mellan ar-
betspassen 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.

Vi behöver inte bara vårda våra medmänniskor 
utan även vår miljö. Arbetet med kollektivtrafiken 
måste vara väl planerat och byggas för framtiden. 

Ett brett kulturutbud för alla bidrar till god hälsa 
och livskvalitet. Kultur, hälsa, miljö, utbildning, alla 
frågor som rör regionen är viktiga för att bibehålla 
det demokratiska samhälle som byggts upp i Sverige. 

Vi inledde med ord om allas lika värde, ord som 
för oss i Vänsterpartiet är väldigt viktiga hörnstenar 
för att få samhället och i detta fall organisationen Re-
gion Sörmland att gå runt. Därför kommer vi alltid 
stå upp för mänskliga rättigheter, för demokrati, in-
syn och möjlighet till påverkan. 

För att den generella hälsostatusen i Sörmland ska komma 
upp i nivå med resten av Sverige behöver vi höga mål. Re-
gionens arbete med Framtidens hälso- och sjukvård ställer 
sådana krav. Så låt detta vara mål och inte bara ouppnåeliga 

 Ett Sörmland för alla



Vi har sett hur personal kämpat och hur chefer 
vridit och vänt på sig själva, sin personal och på de 
medel de har för att driva verksamheterna. Sörmaland 
behöver ta ett krafttag för att få en stabilitet och arbeta 
för utveckling istället för att släcka bränder.

Vi ser upprop, får höra och förstår själva att vården 
är en viktig del i många människors liv. Vården möter 
vi i hela livet, då mamma behöver stöd vid förloss-
ningen, när vi som små tar våra vaccin, på ungdoms-
mottagningen, när din syrra känner en knöl i bröstet, 
när morfar behöver nya tänder. 

Vården ska vara jämlik. Vänsterpartiet vill se en 
styrning mot ett mer hållbart arbetssätt vad gäller alla 
regionens ansvarsområden.

Vi vill se en mer nöjd personal som är stolta över att 
vara medarbetare i Region Sörmland. Region Sörm-
land ska bygga upp en vi-känsla. Vi behöver både sat-
sa på rekrytering och att få människor att stanna kvar, 
Region Sörmland - där folk vill jobba!

Vi måste sluta att underhålla vårdsektorn, vi be-
höver bryta mönster och arbeta förebyggande och 
utvecklande. Här behövs en samsyn på alla nivåer. 
Primärvårdens ekonomiska ramar behöver utökas uti-
från den Sörmländska befolkningstillväxten. 

Inom primärvården behöver vi stärka upp med fler 
distriktssköterskor och vi ser stora vinster i direkttria-
gering till fysioterapeuter. 

Vänsterpartiets satsningar har bäring inte bara ekonomiskt 
utan de är hämtade ur behov som finns för förstärkning och 
utveckling för sörmlänningarnas bästa.

De ständiga ekonomiska problemen inom divisio-
nerna för medicin och kirurgi måste dämpas. Nu så 
behöver vi sluta konstatera att det är tråkigt, och göra 
något åt frågan.

Arbetet med rättspsykiatri vid Karsuddens sjuk-
hus ska ske tryggt och möta framtidsutmaningar.

Tänderna är en del av kroppen, på riksplanet så dri-
ver vi högkostnadskort inom tandvården.

Att införa kortad arbetstid för en piggare, aktivare 
personal som kan erbjuda ett bättre vårdtillfälle för 
patienterna är ett av våra största mål. Vi vill även er-
bjuda vårdpersonalen en stanna-kvar-bonus. Att er-
bjuda forskning, vidareutbildning och fortbildning är 
viktiga inslag i att kvalitetssäkra verksamheten. Dessa 
åtgärder ger en arbetsplats präglad av trygghet och ut-
veckling och kan kan få personal att känna att arbets-
givaren förstår att uppskatta medarbetarna och deras 
kraft och potential.

Vi har medarbetare som hamnar i skymundan, här 
tänker vi på specialpedagoger, paramedicinsk perso-
nal samt anställda inom kultursektorn. Vi behöver se 
till att även dessa arbetsgrupper har marknadsmässiga 
löner.

Personalen ska självklart arbeta under goda för-
hållanden, med tydliga villkor som motsvarar kol-
lektivavtal samt lagstadgad meddelarfrihet.

 Inte bara småpotatis



Kvinnor och flickor mår generellt sämre än pojkar 
och män. Så här kan vi inte ha det. Vi måste satsa på 
kvinnosjukvård så som mödravård, endometriosvård, 
eftervård för förlösta, gynekologi och ungdomsmot-
tagning paralellt med att lyfta vården för kvinnor ge-
nerellt inom psykiatri, primärvård, medicinskt, kirur-
giskt och inom habiliteringen.
 
Familjecentraler ska kunna ge barn och föräld-
rar bättre förutsättningar inför familjelivet, t.ex. ge-
nom utökade kostråd och stöd till flerbarnsföräldrar.
Att genomgå en förlossning är påfrestande och efter-
vården måste förbättras genom ökat stöd vid familje-
centralerna till flerbarnsföräldrar samt ökat samtals-
stöd. 

Vi måste börja med barnen. Vi behöver sätta till re-
surser för att fler ska må bättre psykiskt. I vår budget 
har vi satsningar på psykiatrin genom hela livet. 

Att må dåligt i unga år sätter spår. Samtalsstöd för 
barn och unga behöver utökas och vi behöver se till 
att ha kapacitet för den vård och de utredningar som 
barn och unga i Sörmland är i behov av.

...För att vi ska ha en vård som blir bättre och bättre dag för 
dag. För att vår personal inte ska må sämre dag för dag. För 
att Sörmlänningarna ska känna sig trygga och känna lyhörd-
het då de söker vård. Vi behöver vi ta nya tag och våga göra 
satsningar idag.

Regionen behöver arbeta mer med digitala lös-
ningar och Ai där så passar. Här måste patient och 
vårdgivare samarbete för goda lösningar för var och 
en. Utvecklingen för att patienter ska kunna komma 
i kontakt digitalt med vården, av olika anledningar t. 
ex. tidsbokning, behöver skyndas på.

Kostnader inom vården ska vara humana. Vi vill 
se en fortsatt avgiftsfri primärvård och anser att vi 
även ska ha avgiftsfri tvångsvård då det ofta är svårt 
för denna patientgrupp att betala vårdavgift. Även nä-
ringsersättning till barn till HIVpositiva ska vara av-
giftsfritt då barnet inte ska ammas.

Vi behöver stärka upp regionen som funktion ge-
nom ett större arbete med demokrati, hållbarhet och 
personalfrågor – vi vill skapa politiska forum för 
dessa frågor.

 Bättre och Bättre



Hur planetens begränsade resurser fördelas hand-
lar i grunden om demokrati, social hållbarhet och so-
lidaritet det vill säga alla behöver 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. 

Kultur, utbildning, arbetsliv och samarbetet med 
kommunerna är viktiga för utvecklingen av länet.  

Vi vill att Sörmlänningar ska känna sig trygga i 
sin vardag. Arbete, ett bra boende och en fast inkomst 
ska ses som rättigheter inte unnat priviligierade. Med 
högre andel sörmlänningar i arbete kan länet växa och 
utvecklas. Folkbildningen är viktig del i att lyfta ut-
bildningsnivån i länet. 

Kunskap ska delas. Dammsdalsskolan besitter kun-
skaper som kan vara till nytta för många, inte bara 
eleverna, det ska tas tillvara och nyttjas mer.

Gemensamt resande är ett modernt resande med 
klimatet i fokus. Vi arbetar för ett smart resande där så 
många som möjligt kan hitta passande avgångar eller 
kan använda sig av anropsstyrda resor. Kostnaderna 
för resorna behöver stimulera resande för alla.

Alla ska kunna ta sig smidigt till upplevelser i lä-
net, därför vill vi nföra en kulturbiljett inom Sörm-
landstrafiken.

Det är självklart inte bara till upplevelser av kultu-
rella slag som det ska gå att ta sig fram smidigt med 
kollektivtrafiken. Vänsterpartiet anser att vi bör infö-

Hållbarhetsfrågorna, kulturen och turismen är viktiga för den 
regionala utvecklingen i Sörmland på flera plan och något vi 
behöver arbeta aktivt med. Vi vill se att dessa frågor sätts på 
dagordningen, ett framtidsarbete som är viktig alla veckans 
dagar, inte bara på fredagar.

ra avgiftsfria sjukresor med kollektivtrafiken i Sörm-
land.

Sörmlandsmodellen, som ger barn kulturupplevelser 
ska vi hålla hårt i. Att tidigt skolas in i olika kultur-
upplevelser ger oss en mer harmonisk uppväxt med 
möjlighet att utveckla vår fantasi och stimulerar oss 
att uttrycka oss kulturellt. Självklart ska skoleleverna 
kunna åka avgiftsfritt till dessa kulturupplevelser.

Vi anser även att barn och unga ska kunna åka av-
giftsfritt på helger och  lov. Detta kan stimulera till att 
barn och unga kommer ut mer och att åka kollektivt 
blir en vana.

Inte bara barn bör motiveras att åka kollektivt. Vi 
anser att vi behöver se över och minska det totala tra-
fikflödet till och från våra sjukhus och andra vårdin-
stanser. Vi vill på olika sätt motivera och stimulera till 
att medarbetare nyttjar kollektivtrafiken till och från 
sina arbeten, och gärna mer än så.

För framtiden vill vi att regionen ska arbeta mer med 
hållbarhet. Här ser vi att vi behöver se över renings-
problematik kring läkemedel. Dessutom ser vi stora 
möjligheter i att hitta möjliga ställen där vi kan nyttja 
solkraft och eventuellt vindkraft. Detta är energikäl-
lor vi behöver nyttja bättre i samhället och regionen 
bör vara föregångare.

Vi anser att Nynäs slott kan utvecklas mer till att bli 
ett hållbarhetsslott, ett nav för regionens arbete med 
dessa frågor samt att en kommitté för hållbarhetsfrå-
gor bör startas för att samla dessa viktiga frågor.

 Alla dagar för framtiden



Mål för Region Sörmland:
• Andelen sörmlänningar som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra eller mycket bra ska öka till 

72%.
• Minst 90 % av medarbetarna ska kunna rekommendera sin arbetsplats.
• Fler människor ska kunna ta del av det regionala kulturutbudet.
• Vi ska bedriva forskningsnära verksamheter.
• Vi ska höja ambitionsnivån mot tidigare resultat då det gäller miljöfrågorna.

Resultaträkning

Vänsterpartiet yrkar på: 
• Att Region Sörmlands investeringsbudget fastställs.
• Att skattesatsen 2020 fastställs till 11,03 kr.
• Att aktierna i bolaget Länstrafiken AB med organisationsnummer 556194-6236 överlåtes till Vita Huset i 

Nyköping AB, organisationsnummer 556820-6089 till bokfört värde 25 mnkr.
• Att programmet för uppföljning av privata utförare fastställs.
• Att Vänsterpartiets budgetförslag bifalls.

 Mål och ekonomi

 

 

mnkr Budget  
2019 

Budget 
2020 

Budget   
2021 

Budget  
2022 

          
Verksamhetens intäkter 2 002,6 2 360,0 2 240,0 2 230,0 
Verksamhetens kostnader -10 979,4 -11 533,1 -11 632,4 -11 885,1 
Avskrivningar -316,0 -350,0 -375,0 -400,0 
Verksamhetens 
nettokostnader -9 292,8 -9 523,1 -9 767,4 -10 055,1 
          
Skatteintäkter 6 649,6 6 893,3 7 106,2 7 373,9 
Inkomst- o kostnadsutjämning 1 671,0 1 737,7 1 803,6 1 861,2 
Generella statsbidrag 863,5 880,5 858,8 858,8 
Summa skatt o statsbidrag 9 184,1 9 511,5 9 768,6 10 093,9 
Verksamhetens resultat -108,7 -11,6 1,2 38,8 
          
Värdeökning pensionsskuld -102,9 -117,0 -146,8 -162,4 
Finansiella intäkter 280,9 202,5 202,5 202,5 
Finansiella kostnader -24,3 -23,9 -26,9 -28,9 
Resultat efter finansiella 
poster 45,0 50,0 30,0 50,0 

 


