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En kollektivtrafik 
för hela Skåne:  
tillgängligt resande 
för landsbygden

Vänsterpartiet är ett socialistiskt, feministiskt och antirasistiskt parti 
på ekologisk grund. Vi är ett parti som arbetar för rättvisa, jämlikhet, 
hållbara klimatlösningar och för ett tryggt arbetsliv. Vi finns i hela 
Skåne och arbetar för att uppnå våra mål på många olika sätt:  
på arbetsplatsen, i bostadsområdena, i kommunen och Regionen.  
Vi vill ha ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Vänsterpartiet Region Skåne
vskane.se  040-19 27 87 skane@vansterpartiet.se

Du behövs!
Bli medlem
Ta ställning och bli en del av vårt arbete.
Gå in på vansterpartiet.se/bli-medlem

Gilla oss på facebook
facebook.com/vansterpartietskane

Bli aktiv
Läs mer om vår politik och hur du kan 
engagera dig på vskane.se 

Våra mål för en smart kollektivtrafik för hela Skåne:

•  Ökade satsningar på järnväg, regionala busslinjer och  
    anslutande lokalbussar

• 	 Sänkta	biljettpriser	i	kollektivtrafiken	–	det	ska	vara	
    enkelt och  billigt att åka kollektivt

• 	 En	kollektivtrafik	helt	i	egen	regi	–	finansierad	av	Regionen	
 för goda arbetsvillkor och jämlik tillgång över hela Skåne

•		 Utbyggda	pendelparkeringar	vid	anslutning	till	kollektivtrafik

• 	 Nej	till	ohållbara	utbyggnader	av	motorvägar	–	 
	 bygg	ut	järnväg	och	kollektivtrafik	istället

•
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En snabb, enkel kollektivtrafik 
tillgänglig för alla

Solidariskt finansieratGemensamt ägt

En region som är tillgänglig för alla kräver en kollektivtrafik att lita på. Vi behöver 
kunna ta oss till jobbet, till familjen, till vännerna och på utflykten under veckans alla 
dagar, även om vi inte bor mitt inne i en stad. Ett Skåne som är väl sammankopplat 
med lokalbussar, regionbusslinjer och tågstationer ska göra det möjligt att ta sig dit 
man vill, snabbt och enkelt. Vi vill inte skära ner – vi vill bygga ut!

”Det ska inte vara krångligt att åka kollektivt, utan enkelt 
och billigt! Oavsett var i Skåne jag bor ska jag kunna  
använda kollektivtrafiken för mitt resande, både för nytta 
och nöje. En tillgänglig kollektivtrafik ska vara en  
kollektivtrafik för alla!”
Sara Svensson, regionråd Vänsterpartiet Skåne. Bor i Genarp.

För oss i Vänsterpartiet handlar tillgänglighet både om att det finns utbyggd 
kollektivtrafik och att biljetterna är billiga. Det ska inte vara en fråga om 
privatekonomi om vi har råd att resa kollektivt eller inte! Vi, invånarna i regionen, 
äger kollektivtrafiken tillsammans. Därför ska den också vara till för oss alla, oavsett 
var vi bor eller hur mycket pengar vi har. En solidariskt finansierad trafik gör det 
möjligt att inte lägga priset på den enskilda biljetten utan låta kollektivtrafiken bli en 
smart vana för oss alla.

Låga biljettpriser som på sikt tas bort och moderna tillgängliga tåg och bussar är 
enda vägen fram för en region som ska fungera bra och jämlikt i framtiden!

Vänsterpartiets mål är att kollektivtrafiken ska vara så väl utbyggd och så billig att 
det alltid ska löna sig att åka kollektivt. Den ska finnas för både vardagspendlingen 
och nöjesresorna. Det ska vara fullt möjligt att bo på landsbygden och arbeta 
i staden eller tvärtom: ett väl utbyggt kollektivtrafiksnät med lokalbussar som 
ansluter till tåg och regionbussar ska göra det smidigt att pendla varje dag.

”En tillgänglig kollektivtrafik är en jämlik kollektivtrafik! 
Oavsett vem jag är eller var jag bor ska jag kunna  
använda kollektivtrafiken i min vardag, både för att  
komma bort och komma hem!”
Linda Ekelund, Vänsterpartiets representant i kollektivtrafiknämnden.  
Bor i Skåne-Tranås

Att ha råd att kunna köpa månadskort ska inte bero på din ekonomi. Vi vill utöka 
gratis resor för barn på sommaren till att gälla året runt och låta pensionärer 
resa fritt, till släkt, vänner eller utflyktsmålet, överallt i Skåne! 
 
All långsiktig hållbarhet bygger på att politiken tar klimatfrågan på allvar. En 
tillgänglig kollektivtrafik är en självklar del av framtiden och måste finnas för 
oss alla. Fler spår, fler tåg, fler bussar: det är smart. 


