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hällen är en förutsättning för allas frihet. Det är när vi tillsammans 

Ett Skåne för alla –  
inte bara för de rikaste

 
Jämlika samhällen är en förutsättning för allas frihet. Det är när vi tillsammans 
ser till att välfärden och samhället är rustat för att ställa upp för alla och envar 
som vår individuella frihet växer. 

Visionen är enkel. Vänsterpartiet vill omfördela samhällets resurser och bygga 
jämlikhet. Många pratar idag om jämlikhet, men det är vänstern som har för-
slagen och politiken för förändring. 

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

 
 
 
 



Sjukvård
 
Vänsterpartiets mål är en sjukvård att lita på oavsett var man bor i Skåne, en 
vård som ska vara lättillgänglig och ges efter behov. Den som skriker högst 
ska inte få tränga sig före: bäst vård fås om patienternas behov får styra. Alla 
skåningar ska vara trygga med att få den bästa vården.

Att vården bedrivs i offentlig regi är en förutsättning för att kunna garantera 
en jämlik sjukvård. Det är när samhället gemensamt tar ansvar för vården som 
behoven kan sättas i centrum på riktigt. 

Vänsterpartiet värnar den solidariskt skatte-
finansierade sjukvården. Det är när samhället 
går samman och bygger en sjukvård för alla som 
klassklyftor, ojämlikhet, ojämställdhet och dis-
kriminering utmanas och minskas.
 
Vård efter behov

Alla har rätt till vård efter behov. För att det ska kunna ske krävs att politiken 
utformas på det sätt som ger bäst förutsättningar för en jämlik och rättvis till-
gång till sjukvård. 

Skillnaden i medellivslängd och hälsa är stor och ojämnt fördelad över regio-
nen. Runt om i Skåne växer barn upp i fattigdom, klassklyftorna ökar och det 
märks i människors hälsa. De med lång utbildning och stark ekonomi har en 
bättre hälsa än de med kort utbildning och svag ekonomi. 

Våra ekonomiska och sociala villkor måste utjämnas. För det krävs en folk-
hälsopolitik som sätter kampen mot de sociala, ekonomiska och hälsomässiga 
klyftorna i främsta rummet - ekonomisk jämlikhet är medicinen!  

Vänsterpartiet värnar den solidariskt skattefinansierade sjukvården. Det är när 
samhället går samman och bygger en sjukvård för alla som klassklyftor, ojäm-
likhet, ojämställdhet och diskriminering utmanas och minskas. 
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Vänsterpartiet vill se en tillgänglig och helt  
avgiftsfri vård. 
 
En jämställd sjukvård

Vänsterpartiets politik går ut på att utjämna orättfärdiga skillnader mellan den 
vård som kvinnor och män får i regionen. Idag drabbas kvinnor oftare än män 
av kvalitetsbrister i medicinsk behandling, medicinering och bemötande. Jäm-
ställdhet inom vården innebär att människor är olika och behöver delvis olika 
vård. Idag finns könsgrundade orättvisor inom vården som bland annat handlar 
om att överdriva skillnader, att bortse från skillnader eller att patienter behand-
las könsstereotypt vilket till exempel drabbar HBTQ-personer. 

Jämställd vård handlar också om att satsa resurser på kvinnors sjukvård genom 
hela livet. Förlossningsvården och kvinnovården har fått ökade resurser under 
de senaste åren men mycket återstår att göra.  

En sjukvård fri från diskriminering 

Det finns många olika sorters diskriminering i samhället och alla återspeglas 
i sjukvården. Rasismen gör till exempel att våra förutsättningar blir olika; 
människor sorteras bort utifrån namn och därmed bakgrund vid rekrytering. 
Människor med utländsk bakgrund riskerar också ohälsa i högre grad än andra 
grupper av befolkningen. Rasism och diskriminering leder också till olika vård 
och bemötande. 

En jämställd och jämlik vård är en tillgänglig vård fri från diskriminering och 
rasism.  
 
Rätten till sjukvård nära dig 
I Region Skåne har sjukvården länge fått för lite resurser. Underskotten och 
besparingarna har gjort att delar av vården är i kris. Anställda söker sig vidare, 
patienter upplever otrygghet och direkta dödsfall har konstaterats på grund av 
resurs- och vårdplatsbrist. Patientsäkerheten hotas. Detta måste förändras. Per-
sonalen måste få bra arbetsmiljö, vårdplatser måste öppnas och resurser måste 
ökas.  
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Primärvård

Vårdcentralerna är basen i sjukvården och grunden för en god vård till alla. 
Vänsterpartiet vill ha en avgiftsfri och lättillgänglig primärvård för såväl akuta 
som icke-akuta besök. Här ska den största delen av befolkningens hälso- och 
sjukvårdsbehov, såväl fysiska som psykiska, behandlas. Alla, särskilt äldre, 
ska erbjudas regelbundna hälsokontroller. 

Vårdcentralerna är basen i sjukvården och 
grunden för en god vård till alla.
 
Psykisk ohälsa

Den psykiska ohälsan ökar och idag är det den vanligaste orsaken till sjuk-
skrivning. Fördomar och negativa attityder gör det svårt att prata om psykiska 
problem trots att var fjärde människa i Sverige upplever psykisk ohälsa. In-
gångarna till stöd och hjälp vid psykisk ohälsa måste vara många och enkla. 

Människor med svår psykisk sjukdom rapporterar sämst livskvalitet av alla. 
Deras medellivslängd minskar medan övriga människors ökar. Inom psykiatrin 
i Skåne har det stängts fler slutenvårdsplatser än inom övrig vård. De som har 
svårast psykiska sjukdomar drabbas då hårdast. Psykisk ohälsa hos barn och 
unga måste förebyggas och behandlas i tid. Ätstörningar och självskadebete-
ende är symptom på psykiska besvär som ofta uppkommer i unga år. Vänster-
partiet vill att ungdomsmottagningarna utvecklas med bredare kompetens för 
ungdomar med psykiska besvär. 

Tillgången till den psykiatriska vården i Skåne idag är ojämlik och utbudet ser 
olika ut beroende på var i Skåne man bor. Det är oacceptabelt. Jämlikheten 
måste öka och olika vårdformer som mellanvård, brukarstyrda inläggningar 
och mobila team måste byggas ut så att fler kan ta del av dem.  
 
Äldrevård och äldreomsorg

År 2020 kommer 20 procent av Skånes befolkning att vara 65 år eller äldre. 
För att alla dessa människor ska kunna leva ett aktivt liv krävs en politik som 
skapar möjligheter för social gemenskap och god tillgång till samhällsservice. 
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Många äldre är multisjuka och klarar inte av långa väntetider. Samarbetet mel-
lan regionen och kommunerna behöver därför stärkas så att äldre ska kunna 
garanteras ett gott omhändertagande. Vi ser en tillbakagång till en förlegad syn 
på omvårdnad där kvinnor förväntas ta hand om sina äldre anhöriga. Sluten-
vårdens förutsättningar måste stärkas för att garantera trygghet för patienterna 
och erbjuda stöd åt de kvinnor och familjer som tvingats ta över vården i hem-
met. Region Skåne och kommunerna måste gemensamt ta ansvar för sina äldre 
och inte lägga över omvårdnadsansvar på anhöriga - välfärden behöver rustas 
upp. 

Digitalisering och e-hälsa

Det e-hälsosystem vars införande påbörjats inom regionens sjukvårdsverk-
samheter har goda förutsättningar att öka patienters makt och insyn i sin egen 
vård. Men det finns risk för lösningar som fokuserar mer på teknik än på 
patientens behov. När olika instanser granskat den digitala vård som privata 
vårdgivare erbjudit har ett antal oroande vittnesmål delats, till exempel lungin-
flammationsdiagnoser som ställts via videosamtal och förskrivning av antide-
pressiva läkemedel som ändrats enbart efter mailkonversation. 

Samhället får inte överlåta åt marknaden att utveckla vårdens digitala lösning-
ar. Den offentliga sjukvården måste aktivt arbeta för att garantera en jämlik 
utveckling. Det får aldrig vara så att den som är högutbildad och har tillgång 
till den nyaste tekniken får tillgång till vård framför den som inte har samma 
tillgång. 

Tandvården behöver komma in i det reguljära 
systemet för sjukvård - tänderna är en del av 
kroppen och ska behandlas som det.
 
Tandhälsa

Tandvårdssystemet är utformat så att de med friska tänder har god tillgång till 
tandvård, medan de med svårare besvär inte alltid har möjlighet att betala ex-
tra för att få hjälp. Trots förbättringar såsom avgiftsfrihet för yngre är tandhäl-
sa idag en klassfråga. Tandvården behöver komma in i det reguljära systemet 
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för sjukvård - tänderna är en del av kroppen och ska behandlas som det. 

Det är av stor vikt att alla skåningar enkelt ska kunna besöka tandläkaren. Små 
enheter ska inte behöva bära sig själva ekonomiskt. Människor ska kunna bo, 
leva och verka även på landsbygden med tillgång till samhällsservice. 

 
Kvinnovård 

Vänsterpartiet vill bygga en kvinnovård för framtiden. En grund för jämställd 
vård är att kvinnovården får tillräckligt med resurser för att minska väntetider-
na. Flera års besparingar och neddragningar av vårdplatser har satt sina spår 
inom verksamheterna. Kvinnovård inkluderar bland annat gynekologi, endo-
metriosbehandling, urologi och gynekologisk cancerkirurgi.

Det är viktigt att gravida och födande kan få det bästa stödet. Vänsterpartiets 
mål är att antalet vårdplatser inom förlossningsverksamheten i hela Skåne 
byggs ut så att de motsvarar behovet och att varje födande ska ha rätt till en 
barnmorska i det aktiva förlossningsarbetet. 

Våld mot kvinnor är ett stort folkhälsoproblem. För sjukvårdens del handlar 
kampen mot våldet både om stöd till våldsutsatta och anhöriga och om utökad 
kompetens inom hela sjukvården rörande signaler kring våld och psykologiskt 
stöd. Samarbete mellan sjukvård och kvinnojourer bör stärkas. Samhället mås-
te se och stötta de barn som växer upp i familjer med fysiskt och psykiskt våld. 

 
Missbruksvård

För att förebygga missbruk är det viktigt med en välfärdspolitik som gör att 
alla har rätt till ett bra liv. Arbete, lön att leva på, en hälsosam arbetsmiljö och 
inflytande på arbetsplatsen är sociala faktorer som är grundläggande för en be-
folknings välbefinnande. Alkoholmonopolet är viktigt för att skydda folkhäl-
san. Därför arbetar vi till exempel aktivt emot gårdsförsäljning av öl- och vin. 

All missbruksvård ska ske i offentlig regi. Skåne har länge gått i bräschen för 
en bra och progressiv missbruksvård. Sprutbyte och substitutionsbehandling 
är åtgärder som har hjälpt många med missbruk. Vänsterpartiet motsätter sig 
att nolltolerans utgör styrande princip inom missbruksvården. Den leder till att 
många faller utanför systemet och riskerar återfall. 



Arbetsmiljöfrågor 
Vänsterpartiet vill skapa fler jobb i hela Skåne. Idag är arbetslösheten alltför 
hög, speciellt bland unga.  

Människor ska anställas till meningsfulla arbeten. I offentlig sektor handlar det 
främst om jobb inom sjukvård och omsorg där många arbetstillfällen försvun-
nit under decennier av nedskärningar.  
Arbete inom regionens verksamhet är inte fabriksarbete. Det kan och bör inte 
utföras mekaniskt och repetitivt. Därför bör heller inte strategier som är ut-
vecklade för tillverkningsindustri styra till exempel vårdverksamhet som ge-
nom New Public Management (NPM). Jakten på ekonomisk vinst genom ökad 
effektivitet har gått för långt. 

Personalpolitik av och för de anställda
Målet för Region Skånes personalpolitik ska vara en välmående och välutbil-
dad personal. Genom att gå före och visa vägen kan Skåne bli en förebild för 
arbetgivare i Sverige. För att livsviktiga verksamheter ska fungera måste per-
sonalen trivas med sitt jobb. Situationen för de anställda i Region Skåne idag 
är mycket ansträngd och nedskärningar och omstruktureringar har lett till att 
personalen under allt för lång tid sökt sig bort från regionen. 

Vänsterpartiet vill höja ingångslönerna och slopa karensdagen i sjukförsäk-
ringen för regionens anställda. En trygg anställning är en förutsättning för att 
göra ett bra arbete. Regionens personal bör vara tillsvidareanställda med en 
heltidstjänst i botten. 

 
Fler kollegor, fler vårdplatser
Hög arbetsbelastning förstör arbetsmiljön och höjer antalet sjukskrivningar. 
Trots larm och anmälningar från fackens arbetsmiljöombud och skyddsombud 
har besparingsivern legat fast.

Vänsterpartiet vill bygga egna bemanningspooler i hela regionen. Den övertid 
som många idag arbetar, utförs med personalens hälsa som insats och måste 
bort. 

Vänsterpartiet vill anställa fler inom vården och öppna fler vårdplatser. Under 
många år har hundratals vårdplatser försvunnit i sjukvården. 



En patientsäker vård är en vård där alla patienter kan få vård på de avdelningar 
som har specialiserat sig på den åkomma de lider av.  

Arbetsplatsdemokrati
Arbetsplatsdemokratin måste utvecklas och fackliga rättigheter respekteras 
- starka fackförbund är viktiga för de anställda. Anställda inom regionen och 
kommunerna i Skåne ska uppmuntras till att bidra med kritik och idéer som 
leder till utveckling av verksamheten.  

Minskade löneskillnader och kortade arbetstider 
Vänsterpartiet vill korta normalarbetstiden med bibehållen lön och arbeta för 
att löneskillnaderna i Skåne ska minska. 40-timmarsveckan har varit lagstad-
gad i över 40 år. Det är dags att införa 30 timmars arbetsvecka.

Lönepolitiken är en viktig del i vårt jämställdhetsarbete och särskilt fokus 
måste sättas på de lågavlönade yrkesgrupperna. Högre löner till de lägst av-
lönade och utplånad löneskillnad mellan män och kvinnor måste ges högsta 
prioritet. Vänsterpartiet vill genomföra en låglönesatsning med målet att ingen 
i Region Skåne ska tjäna mindre än 28 000 kronor i månaden. 

40-timmarsveckan har varit lagstadgad i över 40  
år. Det är dags att införa 30 timmars arbetsvecka. 

Jämställda arbetsplatser fria från diskriminering
Skånes arbetsplatser ska präglas av mångfald och jämställdhet. Region Skåne 
måste ta en aktiv roll i att motverka rasism, sexism och diskriminering. 

Mångkulturell och språklig kompetens är av värde för att till exempel vården 
ska kunna leva upp till medborgarnas behov.  

Hälsosamma arbetsplatser
Minskad sjukfrånvaro är en viktig del för ett hållbart arbetsliv, men det är ock-
så viktigt att det är ohälsan som minskar och inte sjukfrånvaron. Vänsterpartiet 
vill att karensdagen betalas av Region Skåne för att inte anställda ska gå till 
arbetet trots att de känner sig sjuka. 
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Kollektivtrafik och transport

En kollektivtrafik för hela Skåne

En tillgänglig region för alla och inte bara de rikaste kräver en kollektivtrafik 
att lita på. Låga biljettpriser som på sikt tas bort och en modern tillgänglig kol-
lektivtrafik är enda vägen fram för en kollektivtrafik som ska fungera för alla. 

Vänsterpartiets mål är att kollektivtrafiken ska vara så väl utbyggd och så bil-
lig att det alltid ska löna sig att åka kollektivt och att den ska finnas tillgänglig 
för såväl vardaglig pendling som för fritidsresor. 

Gränskontrollerna som regeringen har infört som ett led i en repressiv flyk-
tingpolitik har Vänsterpartiet konsekvent motsatt sig. Gränskontrollerna mel-
lan Sverige och Danmark måste slopas. 

 
Vänsterpartiets mål är att kollektivtrafiken ska 
vara så väl utbyggd och så billig att det alltid ska 
löna sig att åka kollektivt
Taxor och avgifter

Vänsterpartiets mål är att kollektivtrafiken ska vara avgiftsfri och betalas via 
skattsedeln. De ständiga prishöjningar som gjorts den senaste mandatperio-
den är fel väg att gå. Innan målet om en avgiftsfri kollektivtrafik uppnås vill 
Vänsterpartiet genomföra en generell sänkning av biljettpriserna. Därutöver 
ska bland annat alla som fyllt 65 år ska få åka avgiftsfritt med Skånetrafikens 
bussar och tåg i hela regionen. 

Bygg ihop hela Skåne med hjälp av kollektivtrafik

Det ska vara enkelt att åka kollektivt oavsett var i Skåne man vill resa. Idag 
premieras snabbhet på bekostnad av indragna hållplatser på landsbygden. Det 
finns stora möjligheter att bygga ut och förbättra Skånes järnvägsnät för att 
skapa en levande landsbygd.  

”
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Satsningar på Söderåsbanan och Simrishamnsbanan är viktiga och stärker kol-
lektivtrafiken gentemot privatbilismen i konkurrensen om pendlarna. Satsning-
ar som System 3 (dubbeldäckartåg mellan Malmö och Helsingborg) är viktiga 
i sammanhanget. Spårväg i Lund är under byggnation och liknande satsning på 
spårväg i Malmö och Helsingborg bör snarast påbörjas.

Att bygga ut järnvägen och stambanorna i Skåne är den viktigaste reformen 
för att kunna föra över trafik från till exempel E6:an till järnvägen. 

Ta tillbaka kollektivtrafiken i egen regi

Fordonen inom kollektivtrafiken körs idag av anställda hos multinationella 
företag som drivs av vinstintresse. Samtidigt äger regionen merparten av for-
donen, bussgarage och delar av den tunga infrastrukturen. Det är dags att åter-
ta även driften i egen regi. 

 
Färdtjänst och serviceresor för brukarna, inte för företagen

Färdtjänst och sjuktransporter måste utvecklas och fungera bra i hela regionen. 
En resenär som inte kan använda den reguljära kollektivtrafiken ska på ett en-
kelt och smidigt sätt kunna planera och genomföra sin resa. Färdtjänsten ska 
återgå i kommunal regi. 

    

    



   



Regional utveckling

Ett hållbart Skåne där alla får plats

En hållbar region för alla måste planeras för och av de människor som bor här 
– inflytande över samhällsutvecklingen är viktigt. Tillsammans kan vi skapa 
en hållbar framtid.

För en levande landsbygd

Under många år har människor på landsbygden upplevt en urholkning av sam-
hällsservicen. Detta vill vi ändra på. Regionen har en stor uppgift i att kräva 
förändring från staten och i att styra kollektivtrafiken och sjukvården så att 
servicen på den skånska landsbygden blir tillgänglig för alla. 

Vänsterpartiet kämpar för en ekologisk  
hållbar och jämlik samhällsutveckling
 
En ekologisk region

Vänsterpartiet kämpar för en ekologisk hållbar och jämlik samhällsutveckling 
med förtätning i stationsnära områden, städer, och samhällen och ett bevarande 
av åker- skogs- och ängsmark. En viktig åtgärd i jakten på miljöbovar är en-
ergieffektiviseringen av Skånes bostäder. Även om en del energi kan utvinnas 
på ett hållbart sätt är ändå de insparade kilowattimmarna de miljövänligaste. 
En effektivisering av bostadsbeståndets energiåtgång är därför en klok inves-
tering.
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Kultur
 
En rik fritid och en rik kultur ska inte vara något vi pyntar livet med, det ska 
vara en rättighet och en självklar del av livet. 

 
En offensiv kulturpolitik är nödvändig för  
välfärden.
 
Kultur i hela Skåne

För Vänsterpartiet är kultur en självklar del av välfärden som inte kan priorite-
ras bort. Vi ser kulturen i dess mångfald av yttringar som en positiv kraft som 
ger människor verktyg att hantera sin egen verklighet. En offensiv kulturpoli-
tik är nödvändig för välfärden.

För att utöka kulturutbudet i vår offentliga miljö vill vi att en procent av regi-
onens byggkostnader avsätts till utsmyckning vid nybyggnation och anläggan-
det av nya platser i anslutning till dessa. I offentliga miljöer som bussar, tåg 
och hållplatser vill vi ha kultur i stället för reklam.

Skåne ska bli en region där kultur är lättillgänglig. Vänsterpartiet vill införa en 
kulturbiljett som gör det möjligt att resa extra förmånligt med Skånetrafiken 
när målet är en kulturupplevelse. 

 
Rätten till kultur

Yttrandefrihet är en av de mänskliga rättigheterna. I en tid när vissa grupper 
i dess namn vill inskränka andras yttrandefrihet är det viktigt att slå vakt om 
demokratin. 

Regionens medlemskap i ICORN, ett internationellt fristadsnätverk som ger 
skydd åt förföljda kulturutövare, ser Vänsterpartiet som värdefullt.  Vi vill att 
regionen både samordnar och ökar kunskapen om fristadsprogrammet så att 
Skåne blir en region där programmet blir känt både i stora och små kommuner, 
men också att regionen själv ställer en fristadsplats till förfogande för en för-
följd kulturarbetare.
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Biblioteken

Folkbiblioteken hör till de mest använda och mest uppskattade kulturinstitu-
tionerna. De är offentliga vardagsrum där tröskeln är låg och alla är välkomna. 
Regionens roll är att stärka folkbiblioteken som arena för kunskap, kommuni-
kation, demokrati och yttrandefrihet.  

Vänsterpartiet vill ge sjukhusbiblioteken ökade resurser. Patienterna på Region 
Skånes sjukhus ska få större möjlighet att uppleva kultur genom sjukhusbib-
lioteken. Patienterna ska också ha möjlighet att söka information och få stöd i 
detta av sjukhusbibliotekarien.  

Regionens roll är att stärka folkbiblioteken  
som arena för kunskap, kommunikation,  
demokrati och yttrandefrihet. 

Kultur för barn och unga 

Alla barn och unga i Skåne ska ha tillgång till ett brett kulturutbud och bli 
erbjudna kulturella upplevelser, det ger nya och bra erfarenheter. Barn och 
unga ska under hela sin uppväxt ha tillgång till verksamheter i vilka de själva 
är skapande samtidigt som de ska få ta del av kultur utförd av professionella 
kulturarbetare.

Idrott och fritid i Skåne 

Idrottsrörelsen är en av de största folkrörelserna i Sverige. Region Skåne sam-
arbetar med idrottsrörelsen och ger varje år stora bidrag till den skånska idrot-
ten. När de ekonomiska klyftorna fördjupas stängs många barn och unga ute. 
Många arenor saknar fortfarande tillräcklig tillgänglighetsanpassning. För 
Vänsterpartiet är det viktigt att regionen i dialog med idrottsrörelsen stärker 
utvecklingen för jämlikhet, jämställdhet och mångfald.

”
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