1

VÄNSTERPARTIET STORSTOCKHOLM

Innehåll

2

Inledning

4

Demokratin ska styra - inte plånboken

6

En hälso- och sjukvård att lita på

8

En personalmiljard - En bra vård förutsätter bra arbetsvillkor

11

Från en marknadsstyrd sjukvård till en demokratisk sjukvård

12

Vårdcentralerna - En nära och god hälso- och sjukvård:

13

Sjukhusvården – En hjärtinfarkt kan inte vänta

15

Att föda barn ska vara tryggt och säkert

16

Den psykiska ohälsan ska mötas

17

Barn och ungas rätt till bästa möjliga hälsa

18

Äldres rätt till bra vård och omsorg

20

Tänderna tillhör kroppen

21

REGIONALPOLITISK VALPLATTFORM 2022

Klimatet, naturen och omställningen
Transporter

24

Bostäder

26

Konsumtion

28

Skog och vatten

30

En kollektivtrafik för alla
Alla skall ha råd att åka kollektivt
Kollektivtrafik i egen regi
Kollektivtrafiken skall fungera i hela regionen
Kollektivtrafiken skall vara tillgänglig för alla
Resan skall vara bekväm och trygg

Trygghet från våld, närhet till stöd

3

22

32
35
36
37
38
39

40

Hoppfulla unga gör trygga orter

42

Investera mot våld i hemmet

44

Kultur för alla

46

Avslutning

48

VÄNSTERPARTIET STORSTOCKHOLM

Inledning

”

Vi är övertygade om att
trygghet och framtidstro
bara kan skapas genom att
stärka välfärden.

4
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Sverige och stockholmsregionen har aldrig varit
rikare än idag. Vi har råd med en välfärd för alla. Våra
tillgångar och resurser skulle kunna ge varje invånare
en trygg uppväxt, bostad, jobb, hälsa och omsorg. Vi
skulle också på allvar kunna ta oss an de investeringar
som klimatomställningen kräver och andra nödvändiga
beslut.
Men rikedomarna och makten fördelas ojämlikt.
Under de senaste decennierna har våra gemensamma
resurser slösats bort i nyliberala utförsäljningar och
privatiseringar. Inkomster och tillgångar har flyttats
från vanligt folk till de som redan innan hade det bra,
vilket har resulterat i växande klassklyftor med svåra
villkor i ena änden och fantasiförmögenheter i den
andra. I Södertälje och Skärholmen är den beräknade
medellivslängden flera år kortare än i Danderyd.
Nästan vart tionde barn i Stockholms län växer upp i
familjer där man inte har råd med de mest nödvändiga
levnadsomkostnaderna såsom mat, hyra och el. Detta
sker i landets rikaste region.
Det kan vi aldrig acceptera. När ojämlikheten ökar
så växer dessutom misstron. Det utnyttjas av dem som
vill sprida hat och söndra. I stället för att med gemensamma krafter säkerställa vår välfärd och våra barns
framtid, flyttas fokus från ojämlikheten till skillnader
i ursprung och bakgrund. Rasismen får en bördig
jordmån där människors trygghet rämnar. Men vi som
kämpar för ett jämlikt samhälle har allt att vinna på att
hålla ihop, både mot fattigdom och rasism.
Vi i Vänsterpartiet är övertygade om att trygghet
och framtidstro bara kan skapas genom att vi med en
sammanhållen politik stärker välfärden, ökar tryggheten i våra bostadsområden, ökar jämlikheten, och
ställer om till ett klimatneutralt och hållbart samhälle. I
dialog med lokala rörelser, medborgare och företagare
vill vi förverkliga ett mer hållbart, ett mer jämlikt och
ett tryggare samhälle.
Här är vår inriktning och våra förslag.
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Demokratin
ska styra,
inte plånboken
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Är vi många som håller ihop tillsammans kan vi
förändra politiken. De snabbt växande klassklyftorna
har inte varit oundvikliga. Varje enskild privatisering,
varje skattesänkning och nedskärning av viktig verksamhet är resultat av politiskt fattade beslut, precis som
det bakom varje icke-beslut, där klimatomställningen
skjutits på framtiden, finns ansvariga politiker.
Så blir följderna om vi underordnar oss marknadskrafter, privat riskkapital och rika personer som
vill fortsätta att sko sig samt starka lobbyister från
bolag som gör vinster på elever, gamla och sjuka.
Det är demokratin som ska styra, inte marknaden. Vi
invånare ska kunna utkräva ansvar för hur våra resurser
används.
Vänsterpartiet vill omfördela makt och resurser så
att människor av alla kön, boende i innerstad, såväl
som förort och glesbygd, ges en likvärdig skolgång,
rätt till bostad, tillgång till jobb, hälsa och omsorg.
Missbruk av våra gemensamma tillgångar ska stoppas,
mygel vid upphandlingar motverkas och patienters
bästa såväl som personalens hälsa ska ställas framför
effektiviseringskrav och vinstintressen.
För att detta ska bli möjligt behöver medborgare,
föreningar och lokala rörelser bli mer delaktiga i att
diskutera problem, utforma förslag och fördela resurser
när det gäller trygghet i bostadsområden, jämlikhet och
välfärd och omställningen till hållbarhet. Vi vill därför
utveckla lokala metoder för lokalt inflytande så som
förstärkta modeller för medborgarförslag, dialoger och
medborgarråd i alla kommuner i länet.
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En hälso- och
sjukvård att
lita på
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Vänsterpartiet kämpar för en stark välfärd med
löner och pensioner som det går att leva på, jämlik
vård och utbildning, en god boendestandard och en
sjukförsäkring som går att lita på.
När vi blir sjuka ska vi få den sjukvård vi behöver.
Ingen ska prioriteras bort på grund av resursbrist. Vi
ska veta att vi själva och våra anhöriga får en vård och
omsorg av hög kvalitet.
Hjälpmedel för personer med funktionsvariationer och
kroniska sjukdomar ska vara avgiftsfria.
Många är med rätta oroliga över sjukvården. Det
är svårt att få kontakt med sjukvården, väntetiderna är
långa och det är trångt på sjukhusen. Vissa patienter
faller mellan sjukvårdens olika ansvarsområden och
bollas mellan olika vårdinstanser.

”

Många är med rätta oroliga
över sjukvården.
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”

Med Vänsterpartiets politik får
vårdanställda högre
löner, fler kollegor, en
bättre arbetsmiljö och
kollektivavtal.
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En personalmiljard –
En bra vård förutsätter bra arbetsvillkor
På grund av den ofta dåliga arbetsmiljön inom
sjukvården urholkas vårdkvalitén.
Toppstyrning, minutstyrning samt en vårdorganisation
på knäna resulterar i stress och minskad arbetstillfredsställelse. Många som jobbar i vården orkar inte, en del
byter yrkesbanor, andra får utmattningsdepressioner.
Många kämpar på och höjer rösten, för att slutligen
säga upp sig som en sista protest.
Vänsterpartiet litar på att vårdpersonalen är bäst på
att bedriva vård. Utifrån sina professioner, sin kunskap
och sin erfarenhet kan vårdanställda bäst bedöma hur
vården ska dimensioneras, organiseras och bemannas.
För oss i Vänsterpartiet är det helt avgörande att
vård- och omsorgspersonal har bra arbetsvillkor och
förutsättningar att utvecklas, för att på bästa sätt
kunna utföra sitt arbete. Med Vänsterpartiets politik
får vårdanställda högre löner, fler kollegor, en bättre
arbetsmiljö och kollektivavtal.

Genomför ett lönelyft för de underbetalda
kvinnodominerade yrkena och högre ingångslöner för specialistsjuksköterskor och undersköterskor.
Inför betald vidareutbildning och en god
löneutveckling i den patientnära verksamheten.
Ta bort karensdagen och inför stegvis sex timmars arbetsdag/ 30timmars arbetsvecka, med
bibehållen lön.
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Från en marknadsstyrd sjukvård till en
demokratisk sjukvård
Den som har störst behov ska komma först i den
offentligt finansierade hälso- och sjukvården.
Den ska vara demokratiskt styrd. Inte som idag, då
marknaden bestämmer var och vilken vård som ska
finnas. Att ta emot många patienter med förkylningar i
city ger snabba inkomster.
Nätläkarbolag gör snabba pengar till glädje för aktieägarna, men bidrar inte till att förbättra folkhälsan.
Skillnaderna i folkhälsa och livslängd är i dag stora
i regionens olika delar. Under Covid-19 pandemin har
det blivit uppenbart för alla. Det var de av oss som
lever trångbodda i orten och andra eftersatta områden
som i högre utsträckning blev allvarligt sjuka och gick
bort i sviterna av viruset. För Vänsterpartiet är det
självklart att var vi bor, vilken utbildning vi har eller
vad vi tjänar inte ska avgöra hur vi mår eller hur länge
vi lever.
Under pandemin har det också blivit tydligt för alla att
vi inte hade någon egentlig lagerhållning av skyddsutrustning. I stället hade lagren ersatts av en marknadskedja där allt ska levereras när det efterfrågas, inte
tidigare. Detta system är inte patientsäkert och hör inte
hemma i sjukvården.
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Vårdcentralerna –
En nära och god
hälso- och sjukvård
Vårdcentralerna är basen för en jämlik och jämställd
sjukvård. Det ska vara lätt att få tid på vårdcentralen
och hos husläkarjourerna för akuta besök. De ska
finnas där de behövs, och inte där de ger högst vinst
för de privata vårdgivarna. Genom att ta ett politiskt
ansvar för var vårdcentraler etableras kan vi minska
skillnaderna i hälsa mellan regionens invånare. Alla
har samma rätt till vård, oavsett om vi bor i centrala
Stockholm eller i Norra Botkyrka, i Järva eller Södertälje. Vårdcentralerna ska ha ett områdesansvar och
uppsökande verksamhet för att förebygga och behandla
sjukdomar. De ska ha ett arbetssätt och ett ersättningssystem som baseras på en helhetssyn på patienternas
behov.
Vårdcentralernas läkare ska inte ha fler än 1
500 listade patienter.
Bestäm demokratiskt var vårdcentraler ska
förläggas för att på bästa sätt svara upp till de
boendes behov.
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”

Den som har störst
behov ska komma
först i den offentligt
finansierade hälsooch sjukvården.

Jonas Lindberg, Sjukvårdspolitisk talesperson för Vänsterpartiet i Region Stockholm.
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Sjukhusvården –
En hjärtinfarkt kan
inte vänta
Grundläggande i ett välfärdssamhälle är en akutsjukvård som är trygg och tillräcklig. Vi har alldeles för
få vårdplatser. Patienter får vänta så länge att det är
patientfarligt. De får vård på fel avdelning och skrivs
ut för tidigt. Allt detta leder till ökat antal vårdskador
och till dödsfall som hade kunnat undvikas med
rätt vård i rätt tid. Vänsterpartiet ser att det behövs
betydligt fler vårdplatser på våra sjukhus. Sjukhusen
är underfinansierade och tvingas för varje år att
bedriva mer vård med mindre pengar. Sjukhusen ska
organiseras utifrån patientens behov. Patienter ska inte
skrivas ut för tidigt eller hänvisas runt till olika delar
av vården. Risken är då att nödvändig vård uteblir med
vårdskador och även dödsfall som följd. Sjukhusen ska
ha väl fungerande vårdkedjor där alla sjukvårdsbehov
tillgodoses.
Bygg ut den avancerade sjukvården i hemmet,
så kallad ASIH.
Sjukhusen ska ha tillräckliga resurser för att
anställa den personal som behövs.
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Att föda barn ska vara
tryggt och säkert
En trygg och säker förlossning ska vara en självklarhet. Vi ska inte tvingas föda våra barn på överfyllda
förlossningsavdelningar med utmattade barnmorskor.
Vänsterpartiet vill att barnmorskor och undersköterskor inom förlossningsvården ska ha kortare arbetstid
och en bra arbetsmiljö. Fler förlossningsplatser behövs
omgående.
Tillför 1 000 nya förlossningsplatser i regionen.
Garantera alla en barnmorska per födande kvinna i
aktivt förlossningsarbete.
Sammanhållna vårdkedjor där MVC, BB och BVC
knyts ihop bättre.

”

Garantera alla en barnmorska per födande kvinna
i aktivt förlossningsarbete.
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Den psykiska ohälsan
ska mötas
Den psykiska ohälsan ökar. Vänsterpartiet vill se en
psykiatri och beroendevård med resurser nog att möta
behoven. Psykiatrin behöver byggas ut och vårdgarantin ska gälla även inom psykiatrin. Vårdcentralen är
första instans både för psykisk och somatisk ohälsa och
sjukdom.
I dagsläget är bemanningen otillräcklig för att möta
behovet. Tillgången till psykologer och kuratorer är för
knapp.
Genomför en kraftfull satsning, med syfte att
förstärka psykiatrin och förse vårdcentralerna
med psykologer och kuratorer.
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Barn och ungas rätt till
bästa möjliga hälsa
Vänsterpartiets absoluta krav är att vi följer barnkonventionen. Den slår fast att barn har rätt
till bästa möjliga hälsa. Vidare bör både barn- och
ungdomsvården samverka med förskola och skola.
Barnsjukvården ska därför finnas för alla som behöver
den, och där den behövs. Ungdomsmottagningarna
ska vara lätta att nå för alla ungdomar. Ett centrum
för specialiserad vård av barn och vuxna som utsatts
för sexuella övergrepp ska inrättas. Det ska erbjuda
behandlingsprogram med individuella anpassningar
som säkrar en sammanhållen vårdkedja och utvecklar
forskningen. Det finns en stor ohälsa bland unga och
drogmissbruk kan ofta börja som ett sätt att självmedicinera. Vi vill göra stora satsningar på barn- och
ungdomspsykiatrin både förebyggande och för att
fånga upp unga som mår dåligt och hamnar på fel
bana.
Avgiften för akutsjukvård för barn ska tas bort.
Barn- och ungdomspsykiatrin ska vara i
offentlig regi.
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”
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Ungdomsmottagningarna
ska vara lätta att nå för alla
ungdomar.
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Äldres rätt till bra vård
och omsorg
Befolkningen blir allt äldre. De stora barnkullarna
från 1940-talet är nu i en ålder då man behöver både
sjukvård och äldreomsorg. De äldre är en mycket
varierad grupp, likväl som många är friska och klarar
sig själva så har andra stora vård- och omsorgsbehov
redan som yngre pensionärer.
Vänsterpartiet kräver att äldre ska kunna leva ett
bra liv, med en pension som går att leva på och en
god och nära vård och omsorg. Äldreboenden ska ha
bättre tillgång till personal med sjukvårdskompetens,
både sjuksköterskor och läkare. Samarbetet mellan
sjukvård och kommunal äldreomsorg måste förbättras
och vård planeras samordnat. Vårdcentralerna ska ha
områdesansvar, med särskilt medicinskt ansvar för
äldreboenden. Multisjuka äldre ska ha en medicinskt
ansvarig läkare som samordnar vården. Närsjukvården
ska organiseras så att äldre människor inte tvingas söka
sig till akutsjukhusen i onödan.
Information och samråd med både de äldre själva
och deras anhöriga måste ske. Anhöriga drar ofta
ett tungt lass som anhörigvårdare och behöver stöd
och avlastning. Deras uppfattning och behov måste
efterfrågas, eftersom de förväntas stå för en stor del av
omvårdnaden.
Vården och omsorgen ska ha en hög kvalitet,
personalen ska vara utbildad och ha goda kunskaper om smittskydd.
Äldrecentraler med geriatrisk kompetens och
fysioterapeuter, dietister, arbetsterapeuter,
logopeder och syn- och hörselinstruktörer ska
byggas upp.

20

REGIONALPOLITISK VALPLATTFORM 2022

Tänderna tillhör
kroppen
Det ska inte synas i munnen hur mycket pengar man
tjänar. Folktandvården ska vara aktivt uppsökande,
särskilt i områden där barn löper större risk till dålig
munhälsa, men även mot personer med psykisk ohälsa,
med beroendeproblem, samt personer över 80 år.
Tandläkarmottagningars fuskande, med
ersättningar för behandlingar som de inte
utfört, ska stoppas och polisanmälas.
Tandvården ska ingå i den allmänna sjukförsäkringen.

21

VÄNSTERPARTIET STORSTOCKHOLM

Klimatet,
naturen
och omställningen
Ta fram en koldioxidbudget för regionen,
innefattande utsläppen från fossila bränslen och
biobränslen.
Bevara strandskyddet och skydda grönområden.
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Vi befinner oss i ett klimatnödläge, men det är i
praktiken två existentiella hot som samhället står inför:
klimatkrisen och förlusten av den biologiska mångfalden. Dessa globala utmaningar behöver hanteras
tillsammans eftersom de är kopplade till varandra.
Samma kapitalistiska logik som sliter ut arbetares
kroppar för kortsiktig vinst utarmar även naturresurserna och förändrar klimatet. Det är genom en socialistisk systemförändrande politik som omställningen kan
bli lyckad.
Sverige som land lämnar ett klimatavtryck som om vi
hade resurser från fyra jordklot. Men, mängden klimatoch miljöpåverkan styrs av klass och kön. Som grupp
betraktat, har höginkomsttagare och män större negativ
klimatpåverkan än låginkomsttagare och kvinnor.
Omställningen till ett samhällssystem där vi lever
inom planetens gränser har en stor potential att göra
samhället bättre för flera och ge förutsättningar för
större jämlikhet. Vi kommer alla att få förändrade
levnadsvanor genom omställningen, men det är förändringar som också kan göra livet bättre.
Med rättvisa och jämlikhet som ledstjärnor kan vi
skapa hållbara jobb och framtidstro i alla delar av
regionen. Genom att alla kommundelar och landsbygden ges tillgång till utvecklad närservice, utvecklad
kollektivtrafik, nya gröna jobb och ökad delaktighet
lokalt för medborgarna skapar vi bättre förutsättningar
för såväl ökad trygghet, som klimatomställning till
hållbara levnadsförhållanden.
Vänsterpartiet vill att regionens klimatarbete ska
vägledas av en övergripande koldioxidbudget. Genom
den kan årliga mål och åtgärder för alla verksamheter
anges och följas upp. Budgeten ska också omfatta
utsläppen från biobränslen som vägs mot den kolinlagring som kan ske i skog och mark. På det sättet kan
regionen bidra till att Sverige uppfyller sina löften i
Parisavtalet från 2015.
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Transporter

Transportsektorn står i dag för ungefär hälften
av Stockholms läns totala utsläpp av växthusgaser.
Utsläppen minskar, men det behöver ske betydligt
snabbare. Personbilar står för majoriteten av utsläppen
i transportsektorn och här finns det också mycket
vi kan göra för att underlätta andra transport- och
resemönster. Det räcker inte att vi gör våra fordon
energieffektivare och övergår till förnybara drivmedel
och el. Det krävs även åtgärder som gör vårt samhälle
transporteffektivt. Det innebär mindre bilåkande och
i stället ökad användning av kollektivtrafik, cykel och
gång.
När det gäller transporter ser vi hur marknaden har
misslyckats. Kaoset med elsparkcyklar, som både
blockerar framkomligheten och orsakar många olyckor,
är ett tydligt exempel. Det måste bli lättare att ta
cykeln och billigare att välja kollektivtrafiken. Vi vill
se en ökad tillgänglighet av lånecyklar i hela Storstockholm – på så sätt spar vi resurser och tar ett kliv ut ur
slit-och-slängsamhället. Det är också en viktig satsning
på jämställda transporter då fler kvinnor än män åker
kollektivtrafik, cyklar eller går till jobbet.
Regionen bör aktivt verka för att viktig samhälls- och
närservice återskapas i stadsdelscentra och mindre
tätorter på landsbygden, samtidigt som framväxten av
fler trafikgenererande köpcentra motverkas.
Bromma flygplats bidrar inte bara till utsläpp och
buller, den ligger också i vägen för kollektivtrafiknära
bostadsbebyggelse. Vi skulle i stället för ökade utsläpp
kunna bygga en stadsdel med tusentals nya hyresrätter
som en vanlig löntagare har råd med - utan att inkräkta
på stadens grönområden.
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Stoppa motorvägsbyggen som Förbifart
Stockholm, Tvärförbindelse Södertörn och
Östlig förbindelse.
Bilfri innerstad, minskad bashastighet i
tätorterna.
Fler och bredare cykelvägar samt stöd till
cykelpendlare.
Stänga Bromma flygplats och bygga en ny
klimatanpassad stadsdel med modern
kollektivtrafik, grön profil och billiga hyresrätter. Arlanda ska inte byggas ut.

25

VÄNSTERPARTIET STORSTOCKHOLM

Bostäder

Region Stockholm har ett övergripande ansvar för att
utveckla en jämställd, jämlik och inkluderande region.
Vänsterpartiet vill se omfattande bostadsbyggande,
klimatsmarta renoveringar och sänkta hyror som går
hand i hand med den gröna omställningen.
Vi vill se en större variation, med alternativa boendeformer som byggemenskaper och kollektivhus. Alla
har rätt till ett hem.
Årligen behöver 20 000 bostäder byggas i regionen
fram till år 2050. Därför behövs ett regionalt allmännyttigt byggbolag och bostadsbolag. Det bör i första
hand byggas bostäder på redan asfalterade ytor och
nära kollektivtrafik. Vänsterpartiet säger nej till
marknadshyror.
Även byggsektorn behöver vara en del av klimatomställningen. Vänsterpartiet vill att byggnation ska
ske i hållbara och klimatsmarta material och att husen
ska vara energieffektiva. Men även våra befintliga
byggnader kan användas bättre, kontorsytor kan göras
om till bostäder, taken kan utnyttjas för solceller och
fler verksamheter kan samlokalisera för att spara
både kostnader och energi. Här är regionen med sina
verksamhetslokaler en viktig aktör. Vänsterpartiet vill
driva på för att fjärrvärmenätet effektiviseras och blir
mer klimatsmart. Alla kommuner i länet bör ha tillgång
till biokolanläggningar som förvandlar trädgårdsavfall
och annan biomassa till fjärrvärme och till s.k biokol,
vilket fungerar både som lagring av kol i marken och
som jordförbättringsmedel. Det bidrar till att minska
utsläppen av koldioxid.
Planeringen ska utgå ifrån att det ska vara enklast och
billigast för de boende att ta sig fram med cykel, gång
eller kollektivtrafik. Men en levande stad behöver
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också grönområden. En bra stadsplanering är ett
verktyg för att bryta segregationen så väl som ensamheten. Med fler hyresrätter även i rika kommuner och
stadsdelar bryter vi segregationen. Allt för länge har vi
överlåtit på marknaden att förse oss med hem, det är
dags att vi tar tillbaka byggandet i gemensam regi och
demokratisk styrning.
Grönområden ökar hälsan och välbefinnandet. Det är
nödvändigt att hitta en balans mellan ny exploatering
samt ombyggnationer och behovet av grönområden
då dessa bättre klarar att ta emot skyfall än hårdgjorda
ytor. Växtlighet och träd ökar koldioxidupptaget och
medverkar till att dämpa temperaturen vid värmeböljor.
Grönområden och blåa ytor gynnar flora och fauna och
skyddar den biologiska mångfalden. Planarbeten, på
regional eller kommunal nivå, ska stärka den biologiska mångfalden och inte medverka till att utarma
den.
Regionen ska aktivt bidra till klimatsmarta
hyresrätter med rimliga hyror i regionens alla
delar.
Bygg på redan asfalterade ytor som ligger
nära kollektivtrafik.
Andelen hyresrätter skall ökas i hela Region
Stockholm, i synnerhet i de kommuner som nu
domineras av villor och bostadsrätter.
Regionalt byggbolag.
Bostad ska vara en social rättighet.
Alla kommuner i regionen ska ta ansvar för
bostadsbyggandet.
Vid nyproduktion ska planering för kollektivtrafik samt lokaler för offentlig och privat
service göras samtidigt.
Satsa på biokolanläggningar i hela regionen.
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Konsumtion

Stockholmsregionens medborgare har den mest
klimat- och miljöbelastande konsumtionen i Sverige.
Men det är en liten grupp med höga inkomster och
stor förbrukning av bostäder, bränsle och saker som
står för den största delen. Genom en medveten politik
för jämlikhet kan vi komma åt detta. Regionen bör
medvetet motverka klimat- och miljöskadlig reklam
i det offentliga rummet och i kollektivtrafiken
genom skärpta riktlinjer på reklam som främjar
hållbarhetsbudskap.
Maten har en betydande klimat- och miljöpåverkan.
Kött och andra animalier har speciellt hög klimatpåverkan och köttkonsumtionen har ökat mycket i
Sverige senaste årtionden. Här kan det offentliga ta
ett större ansvar för mer växtbaserad mat så att inte
ansvaret läggs på enskilda individer. Det skulle gynna
klimatet men även folkhälsan. Flera kommuner har
därför antagit mål om minskad köttkonsumtion i
verksamheten. Detta bör ske också i regionens verksamhet. Mer av ekologisk och närodlad mat kan också
minska transportkostnaderna och utsläppen. Det är
betydelsefullt att kommunerna i regionen skyddar de
kvarvarande jordbruksarealerna för hållbar matproduktion, också med syfte att värna den strategiska livsmedelsförsörjningen. Att minska matsvinnet gynnar både
klimatet och ekonomin.
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Minska matens klimat- och miljöpåverkan
inom regionens verksamhet genom mer växtbaserad, ekologisk och närproducerad mat.
Verka för att minska matsvinnet inom
regionen.
Främja deltagarstyrda eko-trädgårdar i alla
kommuner med möjlighet att leverera livsmedel till näraliggande förskolor, skolor och
äldreboenden.
Skapa återbruksverkstäder och butiker i anslutning till stadsdelscentra.
Sätt mål för större andel återbrukade material
och inventarier i regionens verksamhet.
Stoppa klimat-och miljöskadlig reklam i det
offentliga rummet och i kollektivtrafiken.
Starta ett folkbildningsprogram för klimatomställning.
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Skog och vatten

Skogen är livsmiljö för en mängd olika djur och
växter samt bidrar till människan, vår välfärd och
livskvalité, utöver att lagra kol och producera råvaror. I
Parisavtalet betonas vikten av att länderna skyddar och
ökar kolförråd och naturens förmåga att binda koldioxid. Av de kolförråd vi har i Sverige är det skogens
och våtmarkernas kolförråd som har störst potential
att öka inom den korta tidsperiod vi har för att hejda
klimatkrisen. Därför behöver vi snarast möjligt ställa
om till ett mer hållbart skogsbruk med övergång till
kontinuitetsbruk och prioritering av långlivade träprodukter framför bioenergi från skog.
Skogen fyller också en viktig funktion för rekreation
och friluftsliv för regionens invånare. Det är minst lika
relevant i Stockholm som i resten av landet. Mälaren
är hem för många sötvattenfiskarter och behöver
skyddas, bland annat genom att bevara strandskyddet.
Strandskyddet säkerställer även allmänhetens tillträde
till sjöar och stränder. För den biologiska mångfaldens skull är det viktigt att återställa skadade bestånd
av fisk. Regionen behöver åtgärda historiska och
pågående utsläpp av kväve, fosfor och gifter i våra
vatten genom renoverade och förbättrade avloppsreningsverk och genom att samordna kommunernas
insatser. I och med klimatförändring och havsnivåhöjning så kommer Mälaren att påverkas. Långsiktigt
behövs en strategi för nya vattentäkter då Mälaren i
framtiden riskerar att inte vara sötvatten.

Ställ om från kalhyggen till kontinuitetsbruk av
skog och prioritera långlivade träprodukter.
Bevara strandskyddet och skydda stadens
grönkilar.
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En kollektivtrafik för
alla
Öka andelen kollektivtrafikresenärer.
Kollektivtrafiken skall drivas klimat- och miljövänligt.
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Vänsterpartiet vill skapa ett samhälle som ger alla
samma tillgång till vad regionen har att erbjuda vad
gäller bostäder, service, kultur och natur. Då måste
kollektivtrafiken tillsammans med cyklister och
fotgängare prioriteras framför bilismen. Det är feministiskt, jämlikt och klimatsmart. För detta krävs att
kollektivtrafiken är trygg, fungerande, välskött och går
i tid.
Kollektivtrafiken ska i första hand drivas av el
producerad från sol, vind och vatten, vilket är de mest
miljövänliga energikällor vi har. Vi vill även påskynda
elektrifieringen av bussflottan med många fler elbussar.
Elbussar är tysta och släpper inte ut avgaser. De bidrar
till en renare och tystare stadsmiljö. Vi vill även
konvertera dagens lite snabbare stombussar till BRT
standard (Bus Rapid Transit). BRT-bussar har egna
körfält och tillgängliga hållplatser
motsvarande spårvägsstandard.
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”

Avgiftsfria resor för
barn och unga upp
till 18 år & avgiftsfria
resor i lågtrafik för
pensionärer.

Anna Sehlin, oppositionsborgarråd för Vänsterpartiet Region Stockholm.
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Alla skall ha råd att
åka kollektivt
Vänsterpartiet vill på sikt införa avgiftsfri kollektivtrafik för alla och vi börjar med de yngsta och de äldsta
invånarna i regionen. Vi vill att de årliga höjningarna
av avgifterna i SL-trafiken avskaffas. Det här är en
central reform för att minska utsläpp och buller,
förbättra folkhälsan och underlätta för alla invånare att
ta sig till jobb, skola, vänner och familj.

Avgiftsfria resor för barn och ungdomar upp
till 18 år samt avgiftsfria resor i lågtrafik för
pensionärer.
Ordinarie SL-taxa ska gälla i skärgårdstrafiken
året om.
Avgiftsfria resor för alla resenärer, nolltaxa,
skall genomföras på sikt.
Sänk priset på periodkort och enkelbiljetter till
2018 års nivå.
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Kollektivtrafik i
egen regi
Kollektivtrafiken är en samhällsviktig funktion.
Samhällsviktiga funktioner ska inte överlåtas till
privata aktörer. Om trafiken ska anpassas till resenärernas behov måste regionen ha full kontroll över
både fordon och personal. Personalen är den viktigaste
tillgången och organisationen ska präglas av tillit till de
anställdas kompetens.
Driv all kollektivtrafik i offentlig regi.
Om upphandling görs ska krav ställas på
kollektivavtal, personalövergång, arbetsmiljö
och meddelarfrihet.

”

Samhällsviktiga
funktioner ska inte
överlåtas till privata
aktörer.
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Kollektivtrafiken
skall fungera i hela
regionen
Region Stockholm omfattar både tätbebyggda
områden och glesbygd. Det finns också en omfattande
skärgård där fungerande båtförbindelser behövs
både för den fast bosatta befolkningen, för de många
som har fritidshus i skärgården och för besökare
i skärgården. När nya bostadsområden byggs ska
kollektivtrafiken, liksom övrig offentlig service finnas
tillgänglig redan vid inflyttningen. Linjetrafik över
regiongränserna bör förstärkas.
Kollektivtrafiken ska säkerställas parallellt
med att nya bostadsområden byggs.
Ha anropsstyrd trafik på landsbygden och för
dem som inte kan åka med vanliga
bussar och tåg.
Utveckla båttrafiken i skärgården och på
Mälaren som en del av kollektivtrafiken
med smidiga övergångar till landtrafiken.
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Kollektivtrafiken skall
vara tillgänglig för alla
Om kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för alla
måste även rulltrappor och hissar underhållas och
fungera bättre än nu. God kommunikation och information för resenärer med nedsatt syn eller nedsatt
hörsel är en absolut förutsättning. Utrymningsvägar
ska, på alla stationer, vara anpassade för människor
med funktionsvariationer. Den som på grund av funktionsvariation inte kan resa med vanlig kollektivtrafik
ska inte begränsas i sitt resande vare sig av priser eller
av begränsat antal resor.
I funktionshinderorganisationerna finns det mycket
kunskap både om problem och om problemlösningar
inom kollektivtrafiken. Dessa kunskaper skall
användas på ett bättre sätt än nu och framför allt efterfrågas innan beslut tas och genomförs. Tågvärdarna
är också en trygghet, exempelvis för de resenärer som
behöver ramper vid på- och avstigning.
Fri tilldelning av antalet resor för de som
reser med färdtjänst och rullstolstaxi och
ingen extra avgift för färdtjänstresor längre
än tre mil.
Säkerställ kvaliteten i färdtjänsten genom att
driva den i egen offentlig regi.
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Resan skall vara
bekväm och trygg
Ombordpersonal skall återinföras på Tvärbanan,
Nockebybanan och Nynäsbanan och behållas på
Roslagsbanan och Saltsjöbanan, liksom tågvärdarna på
pendeltågen. Ombordpersonal behövs för både resenärer och för förarna som annars blir ensam personal
vid krissituationer.
Tågvärdarna är också en trygghet, exempelvis för de
resenärer som behöver ramper vid på- och avstigning.
Behåll ombordpersonalen. Övervakningskameror kan inte ersätta mänsklig service.
Stoppa allt ensamarbete inom kollektivtrafiken.

”

Ombordpersonal behövs
för både resenärer och
för förarna som annars
blir ensam personal vid
krissituationer.
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Trygghet
från våld,
närhet till
stöd
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Det talas mycket om otrygghet men alldeles för lite
om vad som ligger bakom den.
Tillbakadragandet av skattefinansierade synliga
resurser från landsbygd, mindre orter och stadsdelar,
såsom bibliotek, fritidsgårdar, skolor, kommunkontor,
vårdcentraler, poliskontor etc., har pågått länge. I
kölvattnet av dessa institutioners avveckling, har även
blomsterbutiken, saluhallen och andra kommersiella
affärsverksamheter försvunnit. Närvaron av samhället i
form av offentlig infrastruktur har betydelse. Samhället
måste återta sina fysiska positioner. Det skapar
sammanhang och mening för invånarna.
Barn som tvingas flytta flera gånger per år från en
tillfällig bostad till en annan, som inte ges en chans att
bygga relationer till andra vuxna eller barn i skolan,
kvarteret, fotbollslaget. En skola där arbetarklassens
barn hamnar sist i kön. Kvinnor som är mer otrygga i
hemmet än på stan. Anställda som inte vet hur de ska
betala hyran nästa månad och som jobbar fast de är
sjuka. Sjuka som inte har råd att vara sjuka.
Om du är arbetarklass, kanske med utländsk härkomst,
och bor i ett eftersatt område är sannolikheten större
att du utsätts för våld och om du är en hbtqi-person är
risken stor att trakasserier, hot, hat och våld är en del
av din vardag.
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Hoppfulla unga gör
trygga orter
Ur samhällsklyftorna växer kriminalitet och det är
våra förorter som har svikits av samhället under en lång
tid. Det viktigaste insatsen för att stoppa rekryteringen
av unga till kriminalitet är det förebyggande arbetet. Det
innebär en skola med fler lärare och andra vuxna, trygg
bostad och föräldrar med fast jobb som inte behöver
oroa sig för om de kan betala räkningen nästa månad.
Fritidsgårdar, kultur- och föreningsliv som skapar
sammanhang och relationer till fler trygga vuxna. Vi vill
att unga görs delaktiga i att ta fram visioner och förslag
för kommunala och regionala investeringar och planer
i förorter och mindre orter som leder till lokala hållbara
jobb och blomstrande stadsdelar.
För att få bukt med det väpnade våldet måste trösklarna att lämna destruktiva miljöer vara låga. Det måste
finnas fungerande avhopparverksamhet med tillräckligt
många platser för dem som vill lämna kriminaliteten.
Socialtjänst, rättsväsende, skola och boende måste
kroka arm och jobba metodiskt tillsammans mot rekrytering av våra unga. Många som befinner sig
i narkotikahandeln har ett eget missbruk. Därför är en
fungerande missbruksvård avgörande för att minska den
kriminella verksamheten.
Vänsterpartiet vill ha mer närvarande poliser som har
ett långsiktigt och relationsbyggande fokus i områden
där det kriminella våldet sker. Vi vill också se fler
utredare så att fler brott klaras upp.
Satsa på fler mottagningar för unga och unga
vuxna med begynnande beroendeproblematik
och/eller psykisk ohälsa.
Skapa förebyggande team i regionen.
Satsa på att göra unga delaktiga i klimatomställningen av lokalsamhället.
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”

Socialtjänst,
rättsväsende, skola och
boende måste kroka
arm och jobba
metodiskt tillsammans
mot rekryteringen
av våra unga.

Elena Karlström, distriktsordförande för Vänsterpartiet Storstockholm.
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Investera mot
våld i hemmet
Våld i hemmet är ett utbrett problem i hela samhället.
Isoleringen under pandemin slog hårt mot våldsutsatta
i hemmet. Särskilt kvinnor och barn blev instängda
med sina förövare i större utsträckning och har haft
färre möjligheter att lämna eller söka stöd och hjälp.
Vi måste ha välfungerade kvinnojourer och skyddade
boenden. Det ska vara lätt att få hjälp eftersom tröskeln
att söka hjälp är så hög. Vi vill se fler skolor och
förskolor som arbetar förebyggande mot destruktiva
normer för att alla barn, oavsett kön, ska kunna leva
fria.
Kvinnojourer ska stärkas genom ökade resurser
och kunna säkra sin finansiering långsiktigt. Vi vill se
särskilda satsningar på kvinnojourer som når dem som
står långt ifrån samhället av olika anledningar. Jourer
som har en bred språkkompetens och kunskap om
hedersrelaterat eller annat kollektivt våld och förtryck,
med kompetens att välkomna transkvinnor och icke-binära och de som lever i missbruk. Ytterligare en källa
till stress och oro är de otrygga anställningarna där
en anställning sällan varar längre tid än vad det tar att
utföra arbetsuppgiften eller där du rings in dag för dag.
Utöver dessa otrygga anställningar förekommer
också renodlad arbetslivskriminalitet där anställda
utnyttjas och ofta arbetar i direkt hälsofarliga miljöer.
Anställningar i regionens egna och upphandlade verksamheter ska vara trygga.
Öka den långsiktiga finansieringen av och
stoppa vinstintresset i kvinnojourer.
Det behövs fler kvinnojourer med kompetens
av flera nivåer av diskrimineringsgrund.
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Kultur för
alla

”

Vänsterpartiet ökar
kulturstödet och scenkonststödet för att den fria
kulturverksamheten ska
kunna växa och utvecklas.
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Kulturen är en självklar del av välfärden och en oundgänglig del i ett demokratiskt samhälle.
Med Vänsterpartiets kulturpolitik skapas möjligheter
för alla människor att både ta del av och skapa egen
kultur. Vi försvarar yttrandefriheten och den konstnärliga friheten som idag hotas att beskäras från olika håll.
Vänsterpartiet vill ha en kultur i hela regionen, för
olika grupper, funktionsvarierade, barn och vuxna. Inte
minst de nationella minoriteternas kultur och kulturarv
måste få en chans att växa och synas. Kultur i olika
former ska vara tillgänglig i hela Region Stockholm.
Vänsterpartiet ökar kulturstödet och scenkonststödet
för att den fria kulturverksamheten ska kunna växa och
utvecklas. Konstnärer ska ha tillgång till lokaler och
spelplatser. Kulturutövarna har ställts inför enorma
ekonomiska problem. Många tusen artister, företagare
och frilansare har i ett slag förlorat hela sin försörjning.
Vänsterpartiet lyfter fram folkbildningens viktiga roll.
Inom bildningsförbunden och på folkhögskolorna
träffas människor från olika kulturer, livsvillkor och
intressen. Genom folkhögskolekurser, studiecirklar
och kulturarrangemang växer både demokratin och
enskilda människors möjligheter att påverka sin egen
vardag.
Kultur och konst berikar människors liv och kan bidra
till förbättrad hälsa. Kultur som en del av behandling
och rehabilitering är framgångsrikt.
Öka det ekonomiska stödet till kulturutövare
genom bidrag, lokaler och förmedlare.
Ge ett rejält lyft till bildningsförbund och
folkhögskolor för allas rätt till utbildning och
personlig utveckling.
Rikta kultursatsningar till olika patientgrupper
inom hälso- och sjukvården.
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Avslutning
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Stockholm kan vara världens mest jämlika och
trygga region, där vi tar hand om varandra, och där du,
oavsett vem du är, har rätt till ett gott liv och trygghet
när du blir sjuk eller gammal. Detta kräver stora
satsningar, omfördelning och massiva investeringar för
att ge människor goda levnadsvillkor, skapa jobb i hela
länet och genomföra en radikal omställning som tar
oss ur klimatkrisen. Vad vi vill göra är helt enkelt att
omfördela makt och resurser, från dem som redan har
– till dem som inte har.
De senaste 15 åren har en borglig majoritet styrt
Region Stockholm. Makt och pengar har överförts till
marknaden, riskkapitalister har gjort stora vinster med
resultat att vi har en sjukvård i kris.
Nu är det dags för förändring!

Söndagen den
11 september
2022 är det
val till riksdag,
region och
kommun.
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Bli medlem!

www.vansterpartiet.se/
bli-medlem

Vänsterpartiet Storstockholms
regionala valplattform
Antagen av valkonferensen 26 februari 2022

Vänsterpartiet Storstockholms
storstockholm.vansterpartiet.se
storstockholm@vansterpartiet.se
09 654 13 10
Kungsgatan 84
11227 Stockholm
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Vänsterpartiet Storstockholms
storstockholm.vansterpartiet.se
storstockholm@vansterpartiet.se
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