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Vi vill bygga ett land där alla har 
samma möjligheter 

En välfärd att lita på – inga vinster i vård, skola och 
omsorg 

Men det är inte ideella eller personaldrivna verksamheter 
som återinvesterar vinsten som ska bort, utan de företag 
som drivs av riskkapitalbolag och som tar våra 
skattepengar för att berika sig 
 

Vår politik ska förändra 
samhället 

Arbete till alla - sex timmars arbetsdag  
Vi kommer att jobba för en arbetstidsförkortning - sex 
timmars arbetsdag med bibehållen lön 

 

Vår politik bygger på solidaritet – 
inte girighet 

Vänsterpartiet är inte till salu 

Vänsterpartiet kommer inte att sitta i en regering som 
tillåter vinster i välfärden och sänker skatter för de rika 

 
 

 
 



 

 

En jämlik och jämställd hälso- 
och sjukvård 
 
 
God vård för alla 
Den svenska modellen i hälso- och sjukvården har varit mycket framgångsrik, 
och därför vill vi värna om den för en fortsatt god utveckling av vården. 
Vår grundsyn är att landstinget ska svara för en offentligt finansierad hälso- och 
sjukvård. Den utvecklas bäst i ett sammanhållet system, med obrutna 
vårdkedjor och med patientperspektivet i centrum. Landstingets verksamheter 
ska också i allt väsentligt drivas i offentlig regi. Där den med de största 
medicinska behoven prioriteras. Grunden till att vi har byggt upp en gemensam 
vård- och omsorgssektor är solidariteten med varandra.   
 
Skattemedel skall gå till vård – inte till aktieägare. De resurser som finns till 
förfogande skall investeras i förbättringsarbete i vården och för ökad patient-
säkerhet. För att kunna ge en vård på lika villkor är det också viktigt att vård-
avgifter är låga. Målet är att Jönköpings läns Landsting skall erbjuda en jämlik 
och jämställd sjukvård med hög tillgänglighet över hela länet. Hälso- och 
sjukvården är ingen marknad och patienterna är inte kunder – en god sjukvård 
är en rättighet  
 
Hälsofrämjande Hälso- och sjukvård 
Ett fortsatt och intensifierat arbete för att hälso- och sjukvården ska arbeta mer 
hälsofrämjande är viktigt att bejaka. Det är angeläget att arbeta vidare med 
konceptet hälsofrämjande sjukhus i hela länet. Det är också viktigt att det finns 
tydliga handlingsplaner, med preciseringar av hur skillnader i hälsa mellan 
befolkningsgrupper ska minskas och som beskriver arbetssätt för hur detta ska 
göras, såväl i sluten som i öppen vård. Alla vårdinrättningar skall kunna erbjuda 
råd och stöd till livsstilsförändringar och fysisk aktivitet bör oftare vara ett 
förstahandsval vid förskrivning. 
 
Men det som framförallt styr folkhälsans utveckling är samhällsfrågor i en vid 
mening. Ett ojämlikt samhälle med stora klyftor mellan olika grupper är det 
största hotet mot folkhälsan. 
Hälsokonsekvensanalyser skall alltid föregå beslut i Landstinget som påverkar 
befolkningens tillgång till vård och hälsoinsatser. 
 
Ständiga förbättringar 
Vi anser också att särskilda insatser bör göras för att få ett tryggare om-
händertagande av de äldre på länets akutkliniker. Det psykosociala 
omhändertagandet måste förbättras genom att förstärka kuratorsorganisationen 
på akutmottagningarna samt genomföra fortbildningar för all personal när det 
gäller krisintervention. De människor som drabbats av posttraumatiskt 
stressyndrom – PTSD – behöver ett professionellt omhändertagande och 
behandling. Någon form av traumacenter eller nätverk måste skapas i länet för 
att tillgodose dessa patienters behov.  
 
Patientsäkerheten är a och o i all vård. Det måste alltid finnas ett fokus på 
ständiga förbättringar och att lära av misstagen. Skador som orsakas av vården 
måste systematiskt minimeras. Det handlar om att förbättra och prioritera upp 
arbetet med att minska skador till följd av smärta, fall, undernäring, trycksår och 
skador av urinkateter. Stora förändringar har under de senaste åren genomförts 
såväl i Landstinget som i länets kommuner.  
 



 

 

Nya vård- och omsorgsproducenter har gjort att vårdens organisation har blivit 
mer otydlig och svårgripbar. För att säkerställa att vårdkedjan håller ihop för 
äldre/multisjuka personer skall en samordningsordningsfunktion, 
äldresamordnare, prövas i samverkan mellan landstinget och övriga berörda. 
Satsningar skall göras på den palliativa vården för att ge bästa möjliga vård i 
livets slut. Detta skall ske på lika villkor i länet och oavsett ålder och diagnos 
hos patienten. 
Patienternas anhöriga har en mycket viktig roll att spela. Ett gott anhörigstöd 
betyder mycket för vårdens resultat och de anhöriga måste uppmärksammas 
och ges tillgång till adekvat information. 
 
Vård på lika villkor 
Varje människa oavsett betalningsförmåga, kön, etnisk tillhörighet eller ålder 
skall ha tillgång till en bra vård och omsorg. Det uppnås om alla är med och tar 
ett gemensamt betalningsansvar för välfärden. Vården skall vara solidariskt 
finansierad och prioriterad efter behov – och ge den bästa och säkraste vården. 
En översyn skall göras av samtliga avgifter inom hälso- och sjukvården med 
syftet att inför ett samlat högkostnadsskydd. Detta för att säkra tillgången till 
vård och rehabiliteringsinsatser till alla invånare. Landstinget skall säkerställa 
en vård på lika villkor och ett ansvarstagande när det gäller skattemedel och 
skall därför inte sälja ut eller överlåta vårdcentraler eller sjukhus till privata 
företag. 
Vården skall vara grundad på människovärdes- behovs- och 
kostnadseffektivitetsprincipen. 
 
Vår modell för primärvård 
Primärvården måste ytterligare utvecklas och stärkas för att kunna fungera som 
den bas som vi menar att den skall vara. Då är tillgängligheten och kon-
tinuiteten mycket viktig. Vi var och är kritiska till införandet av vårdval, som 
förändrade hela strukturen för primärvården med en fri etableringsrätt för läkare 
och vårdbolag. 
 
Vård- eller hälsocentralen måste ha en fast personalstyrka som arbetar 
tillsammans i ett team för patientens bästa, där alla yrkesgruppers unika 
kompetens tas tillvara. Landstinget skall utarbeta en modell som säkerställer 
patientens rätt att välja vårdcentral utifrån sina behov, inte marknadens. 
Satsningen på en förstärkt kvalité och på verksamhetsutveckling skall 
intensifieras. Alla offentliga vårdcentraler skall kunna bli certifierade till 
Hälsocentraler enligt speciella kriterier. Målsättningen är att de offentliga 
enheterna skall ha de bästa resultaten och vara det självklara valet för 
medborgarna. Hälsocentralerna skall arbeta teambaserat med en helhetssyn 
som innefattar såväl förebyggande som rehabiliterande arbete. 
 
Det skall vara lätt att få kontakt med vården och att sedan få rätt vård av rätt 
personal på rätt plats i vårdkedjan. Det får inte vara ”kostnaden” som är i 
centrum utan patienten. Psykosociala team med kurator och psykolog är en 
självklarhet. 
Ökad service i form av utökat öppethållande prövas för att ge full tillgänglighet.  
Ändamålsenliga och moderna lokaler är viktigt för möjligheterna att kunna 
rekrytera personal och för att erbjuda patienterna en god miljö. Ekonomiskt 
utrymme garanteras i budget för att stödja utvecklingen ekonomiskt av 
hälsocentraler och ge möjlighet till satsningar på apotekare, dietister som 
logopeder i primärvården.  
 
Arbetet med att HBTQ certifiera primärvården skall fortsätta. Bemötandefrågor 
är ständigt aktuella och skall vara föremål för fortbildning för all vårdpersonal 
liksom kunskap om hedersproblematik. 
 
 



 

 

Jämställd vård ger folkhälsa 
Vården ska vara jämlik och jämställd. Sjukvårdens kvalitetsarbete måste 
fokusera än mer på att synliggöra kön. Idag råder det koncensus kring att män 
och kvinnor har rätt till likvärdig vård. Trots detta finns det en stor kunskapsbrist 
om de orättvisor som fortfarande råder och hur dessa ska utjämnas. Att ha ett 
könsperspektiv på hälsan är också oerhört viktigt. Särskild uppmärksamhet 
måste alltså ägnas den ojämlika fördelningen av sjukvård och resurser mellan 
flickor och pojkar, kvinnor och män. 
 
För att utjämna ogrundade skillnader mellan könen krävs en aktiv 
prioriteringsdiskussion och beslut utifrån goda underlag. Varje beslut måste 
präglas av ett genus och barnperspektiv. Likaså måste könsuppdelad statistik 
finnas tillgänglig inom alla relevanta områden. För att kunna behålla och 
vidareutveckla den jämlika och jämställda vården behöver ett regionalt 
kunskapscentrum för kvinnors hälsa inrättas. Våld mot kvinnor och barn är ett 
fortsatt stort problem. Det måste finnas kompetent personal dygnet runt som 
kan möta våldsutsatta och våldtagna kvinnor på vårdenheterna. 
Ett försök med kurator i beredskap skall inledas på akutmottagningen Ryhov, 
Jönköping. 
 
Psykiatrisk vård 
Allmänpsykiatrin liksom barn- och ungdomspsykiatrin behöver förstärkas och få 
möjlighet att också utveckla sitt arbetssätt med specialiserade team med olika 
yrkeskompetenser och med behandlingsmetoder för olika patientgrupper. Vi 
anser också att mellanvårdsformer i gränslandet mellan sluten och öppen vård 
måste finnas inom psykiatrin. Det behövs ett större utbud av olika vårdformer 
och behandlingsalternativ. Det finns stora behov att stödja och hjälpa de unga 
som i allt högre utsträckning drabbats av psykisk ohälsa, t ex via mottagningar 
med fokus på ”unga vuxna” denna typ av mottagningar skall finnas tillgängliga i 
hela länet.  
 
 
Äldre personers psykiska ohälsa uppmärksammas inte alltid tillräckligt av 
vården. Äldrepsykiatriska team med speciell kompetens och tillgång till 
särskilda vårdplatser skall införas. Den översyn av vuxenpsykiatrin, som starkt 
försenad, presenterades under hösten 2010, måste kompletteras med 
ytterligare uppgifter. Uppgifter om fördelning av öppenvårdens resursbehov, 
beskrivning av rehabiliteringsbehov och uppgifter om skillnader i vård utifrån ett 
jämställdhetsperspektiv är exempel på områden som behöver fördjupas. Antalet 
sjukgymnaster är inom den psykiatriska vården är oerhört litet – något som 
måste åtgärdas. Sjukgymnastisk behandling är mycket värdefull i behandling av 
psykisk ohälsa. 
 
Fontänhus bör införas som en betydelsefull verksamhet i det hälsofrämjande 
arbetet för personer med psykisk ohälsa. Även ”Återhämtningsverksamheter” 
efter psykisk ohälsa är intressanta utvecklingsområden. 
En plan för att minimera antalet självmord skall tas fram med siktet inställt på 
den nollvision som skall tas fram. Stödet till anhöriga behöver utvecklas inom 
psykiatrin och neuropsykiatrin. 
 
Missbruk och beroende 
Människor som fastnat i ett missbruk är en extremt utsatt grupp. Samverkan är 
oerhört viktigt mellan kommunerna och Landstinget, det är betydelsefullt att 
formerna för samarbetet och ansvaret blir tydliggörs. Missbruksvården måste 
innehålla mer än den rent medicinska behandlingen – därför måste 
kommunerna arbeta tillsammans för att få en helhetsbild av individens behov.  
Förebyggande insatser för att förhindra smittspridning av infektionssjukdomar 
som är vanliga bland missbrukare måste införas. En sprututbytesverksamhet 
skulle vara en viktig del i det förebyggande arbetet och en trygghet för 



 

 

missbrukaren. Dels genom tillgången på rena sprutor men också därför att 
mötet med vårdpersonalen som distribuerar sprutorna ger en viktig kontaktyta 
och möjlighet till hjälp med andra hälsoproblem. 
 
Även anhöriga till människor med missbruk behöver stöd och hjälp för att orka i 
en svår situation. Landstinget behöver se över vilket stöd som ges till de 
anhöriga. Samverkan mellan kommuner, Landstinget och frivilligorganisationer 
är viktigt när det gäller att forma en god eftervård.  
 
En stor grupp människor, ofta kvinnor, har hamnat i ett beroende som initierats 
av sjukvården. Vi tänker då på den överförskrivning som under många år 
funnits i Landstinget i Jönköpings län. Det handlar om beroendeframkallande 
läkemedel inom grupperna bensodiazepiner och olika SSRI preparat, läkemedel 
som ges i syfte att motverka sömnlöshet, oro och ångest men som kan leda till 
ett plågsamt beroende. Här måste Landstinget ta ett större ansvar dels när det 
gäller förskrivningen men även när ett läkemedel efter lång tid skall sättas ut. 
Det inger oro att allt fler unga hamnar i denna typ av beroende, här har 
Landstinget ett stort ansvar. 
 
Rehabilitering/habilitering 
All vård måste genomsyras av ett rehabiliterande synsätt. Att satsa på 
rehabilitering är god hälsoekonomi.  Det gäller att ha ett långsiktigt perspektiv 
och att innefatta den nödvändiga rehabiliteringen efter sjukdom och skada i 
processen redan från början. Att upprätta individuella rehabiliterings-
/habiliteringsplaner måste vara rutin. Det är stora områden som innefattar allt 
från att stödja tidigt funktionsnedsatta till ett så gott liv som möjligt under mycket 
lång tid, till medicinsk rehabilitering efter skada och sjukdom mitt i livet. Men 
även mera begränsade insatser för att anpassa en arbetsplats i samband med 
arbetslivsinriktad rehabiliterings.  
 
Tekniska hjälpmedel måste ses som en del i rehabiliteringsprocessen och skall 
vara avgiftsfria. Under senare år har hjälpmedel tagits fram som kan ge en 
bättre vardag till personer med olika neuropsykiatriska och psykiatriska symtom.  
Denna typ av kognitiva hjälpmedel skall tillhandahållas till de patienter som har 
behov av dem, och kunskap om denna typ av hjälpmedel spridas till patienter, 
anhöriga och medarbetare.  
 
Utlands- och utomlänsvård är ett värdefullt komplement till annan regelbunden 
rehabilitering på hemorten. Regelverket som reglerar rätten till utlandsvård är 
föråldrat. En översyn måste göras för att fler skall kunna erbjudas möjligheten 
till utlandsvård.   
Den länsövergripande kartläggning över hur rehabiliteringsresurserna är 
fördelade inom såväl somatisk som psykiatrisk vård samt mellan öppen och 
sluten vård, som genomförts och redovisades under hösten 2010 visade på 
stora obalanser i resurserna. Inventeringen var tyvärr redan vid presentationen 
ett år gammal. Det är angeläget att en genomgripande och grundlig genomgång 
av rehabiliterings/habiliteringsresurserna görs i länet och att fördelningen av 
resurser över länet ses över. 
 
Tandvård 
Tänderna är en del av kroppen som har stor betydelse för vår totala hälsa.  
Därför är det självklart att alla skall ha rätt till en god tandhälsa oberoende av 
plånbokens tjocklek. På nationell nivå bör ett samlat högkostnadsskydd för 
sjukvård och tandvård tas fram. I Landstinget i Jönköpings län är det viktigt att 
alla medborgare i länet har tillgång till landstingsdriven Folktandvård. Det är 
också viktigt att det finns en geografisk närhet till Folktandvården. Landstinget i 
Jönköpings län har varit föregångare inom tandvården och speciellt inom barn- 
och ungdomstandvården har man nått de bästa resultaten i landet. Det är klokt 
att investera i god tandhälsa i ungdomen. Därför föreslår vi att den fria 



 

 

tandvården till barn- och unga utökas och gäller till 25-års ålder. 
 
Folkhälsa 
Bästa möjliga hälsa är en mänsklig rättighet som har en central plats i FN:s 
deklaration om de mänskliga rättigheterna från 1948. Det innebär en skyldighet 
att arbeta förebyggande, undanröja ohälsa och prioritera de med störst behov 
när det gäller vård och behandling. Trots detta har flera grupper i vårt samhälle 
en alltför hög ohälsa – ohälsa som kan åtgärdas.  
 
Det största hotet mot en god folkhälsa är ekonomisk ojämlikhet. Det är hälsans 
sociala bestämningsfaktorer som måste påverkas för att få bukt med växande 
hälsoklyftor. Det handlar om inflytande, jämställdhet, ekonomi och delaktighet. 
Utbildningar och konferenser som tar upp funktionsnedsättning i relation till 
hälsa och hälsofrämjande åtgärder skall anordnas. Det är självklart att i Folk-
hälsoprogram, handlingsplaner och policydokument lyfta in de 
funktionsnedsattas hälsosituation. Revidering och uppdatering av det folk-
hälsopolitiska programmet skall göras och då även ta upp funktionsnedsattas 
och HBTQ personers hälsosituation och rättigheter. 
 
Personalen – Landstingets viktigaste tillgång  
Heltid är en rättighet! Målet är att heltid blir en rättighet och deltid en möjlighet 
för personalen. Det är också viktigt att landstinget kvalitetssäkrar jämställd-
hetsarbetet så att kontinuerliga framsteg på t ex lönesidan kan avläsas. 
Landstinget ska även säkra en god arbetsmiljö för sina medarbetare. Friskvård 
och förebyggande arbete är oerhört viktigt och träning på arbetstid är en del i 
detta. Den som drabbats av sjukdom måste få en snabb och kvalificerad 
rehabilitering och erbjudas en aktiv sjukskrivning med möjlighet att pröva sig 
fram till goda lösningar. En återgång i arbete måste få ta den tid som krävs för 
att få bästa möjliga, varaktiga resultat. Som offentlig arbetsgivare har 
Landstinget såväl ett ansvar som en möjlighet att vara föregångare och ge goda 
exempel när det gäller att erbjuda funktionsnedsatta/funktionshindrade 
möjlighet till anställningar. 
  
Det är viktigt att minimera användandet av bemanningsföretag, detta samtidigt 
som Landstinget i Jönköpings län är pådrivande i att få till stånd en nationell 
samverkan i frågan. En viktig del av vården är de olika stödverksamheterna 
som städ, transport och verksamheter inom medicinsk diagnostik. 
Neddragningar och konkurrensutsättningar har visat sig innebära risker i 
patientsäkerheten och i förlängningen gett upphov till stora kostnader istället för 
de besparingar som varit avsikten. Det är angeläget att satsa på 
arbetsmiljöförbättringar för serviceverksamheterna.  
 
Försök skall göras med förkortad arbetstid inom yrkesområden som är särskilt 
utsatta för arbetsrelaterad ohälsa. Möjlighet till flexibilitet i schemaläggningen 
för personalen bidrar till bättre service för patienterna. Kollektivavtal och 
offentlighetsprincip är självklarheter för all personal och inom alla verksamheter 
som finansieras av skattemedel. Vården skall utvecklas genom förbättrings-
arbete. Prestationsersättningar hör inte hemma i vården. Fler yrkesgrupper, 
exempelvis inom rehabiliteringsområdet skall erbjudas specialist-tjänster och 
undersköterskornas profession skall utvecklas och stärkas med kompetens-
utvecklingsinsatser. 

  
 
 



 

 

Kultur   

Kulturen är och måste vara en obunden kraft i samhället, en förändrande kraft 
som bidrar till människors medvetande om sig själva och samhället och som 
aldrig får underkastas ideologier. Däremot förutsätter ett dynamiskt kulturliv en 
levande debatt som leder framåt. Kulturen är en förutsättning för demokratin. 
I den nyliberala ideologin är kulturen en vara som vi kan ha eller mista och som 
man vill ska lyda under marknadens villkor. För Vänsterpartiet är kulturen är en 
väsentlig del för vår överlevnad.  Kultur är en rehabiliterande kraft för såväl 
individ som samhälle. 
Vi vill verka för att tillkomsten och utvecklingen av mötesplatser och 
åldersintegrerad verksamhet underlättas. I det sammanhanget har utökade 
kommunikationer i geografiskt och ekonomiskt avseende stor betydelse. 
Rasism och främlingsfientlighet tar sig många uttryck. Kultur och upplysning 
främjar tolerans och förståelse. Mångfaldsperspektivet ska vara en av 
grundstenarna i gestaltningen av det levande kulturarvet. 
Jämställdhetsperspektivet ska prägla det regionala kulturlivet. 
Våra museer ska vara dynamiska och tillgängliga kulturcentra för allmänhet och 
forskning. Museerna bör i än högre grad bli en del av aktuell debatt. Inträde på 
regionala museer ska vara fritt. 
Bibliotekens samhällsroll är utomordentligt viktig. Att stimulera barns och ungas 
lust läsande och lärande ska vara en kärnverksamhet i bibliotekens arbete. 
De olika arkiven samlar delar av det förflutna och är viktiga bärare av vårt 
kulturarv. Jönköpings läns folkrörelsearkiv är en ideell aktör, som spelar en stor 
roll i att dokumentera folkrörelsernas historia. Denna verksamhet bygger på det 
regionala föreningslivet och det är viktigt att stödja dess insatser i forskning och 
utbildning. 
Mottagande av fristadsförfattare ska ske i samarbete med The International 
Cities of Refuge Network (ICORN), ska ske. Kommunerna ska bistås i att ta 
emot dem. 
Folkhögskolor och studieförbund utgör fundamentala delar av kulturlivet. Vi vill 
bevara och utveckla deras verksamheter. Folkhögskolorna är särskilt viktiga för 
dem med korta utbildningar, invandrare och personer med funktionshinder. 
Vidare utgör folkhögskolornas särskilda kurser i musik, teater, animation och 
skrivande viktiga inslag i regionens kulturliv.  
Vi vill framhålla hemslöjdens arbeten. Gamla hantverk och tekniker utgör delar 
av kulturavet som i möte med vår tids uttryck ger möjlighet till utveckling.  
Större konstanläggningar, såsom Vandalorum, är betydelsefulla regionalt och 
nationellt. Deras utställningsverksamhet har ett intresse som sträcker sig utöver 
landets gränser. Dessa verksamheter ska ges en spridning till andra utövare av 
bild och form i regionen. 
Regionens konstnärer ska stödjas och uppmuntras. Bildkonst i offentlig ägo ska 
göras tillgänglig på institutioner och allmänna platser. 
Kulturhuset Spira är centralt i det regionala kulturlivet. För Vänsterpartiet är det 
ett kulturpolitiskt mål att alla länets invånare ges möjlighet att ta del av dess 
utbud.  
De fria gruppernas utövare och arrangörer av musik, teater och film ska 
beredas plats och ges stöd i kulturlivet. 
Inom scenkonst - musik, teater och dans – förekommer samverkan mellan 
amatörer och professionella. Vi vill betona vikten av att lyfta fram olika 
arbetsmodeller för att främja de konstnärliga uttrycken.  
Vi blir inte bättre människor av kultur, men vi blir bättre rustade av kulturen. 



 

 

 

 
Jämställdhet    

 
Vi är ett feministiskt parti  
Vänsterpartiet är ett feministiskt parti vilket innebär att vi jobbar emot de 
maktstrukturer som finns i samhället där kvinnor som grupp oavsett 
samhällsklass, ålder och ursprung är underordnade männen, den så kallade 
könsmaktsordningen.  

 
I dagens samhälle finns olika förväntningar på hur kvinnor respektive män ska 
vara. Denna skillnad mellan könen har skapats och upprätthålls av samhället 
och kulturen. Redan som barn lär omgivningen dem vad som är rätt och fostrar 
dem i den roll de förväntas ska ha. En skillnad mellan könen har gjort det möjligt 
för ett strukturellt förtryck mot kvinnor, där det som traditionellt anses vara 
kvinnligt nedvärderas. Exempelvis värderas arbete som kvinnor förväntas utföra 
lägre än mäns arbete, kvinnor har lägre löner än män och sämre position på 
arbetsmarknaden.  

 
Det går också mindre pengar till verksamheter som flest tjejer deltar i och mer 
pengar satsas på att bygga och bygga om vägar istället för kollektivtrafiken som 
det är flest kvinnor som åker. Det finns också väldigt få kvinnor i maktpositioner, 
det trots att kvinnor i genomsnitt uppnår bättre studieresultat än män.  
 
Konsekvenserna för kvinnorna är att de bli mer ekonomiskt beroende av män 
och har mindre förmåga att kunna påverka sitt liv och samhället hon lever i. 
Vänsterpartiet verkar för ett samhälle fritt från förtryck, där en persons kön inte 
ska påverka hur hen kommer att bli bemött eller vilka möjligheter hen kommer 
att ha.  
 
Ekonomi och jämställdhet 
Att kvinnor fortfarande tjänar mindre än män kan bero på många saker. En 
anledning är att fler kvinnor än män jobbar deltid. Det kan vara ofrivilligt, det vill 
säga att arbetsgivaren inte har någon heltidstjänst att erbjuda eller frivillig och 
oftast beror det på att kvinnor upplever att dem inte hinner jobba heltid eftersom 
de har mer ansvar hemma. 
  
En annan anledning är att kvinnor och män jobbar inom olika yrken. Den 
offentliga sektorn har varit och är kvinnors största arbetsgivare, men det är 
också den offentliga sektorn som har möjliggjort att kvinnor överhuvudtaget har 
kunnat komma ut i arbetslivet genom att bland annat erbjuda barn- och 
äldreomsorg. En nedskärning i den offentliga sektorn straffar kvinnor dubbelt. 
Först genom fler otrygga anställningar och sämre arbetsförhållanden, att mer 
arbete ska utföras av färre personal, och sedan genom att den offentliga 
sektorn inte kan erbjuda tillräcklig bra skydd och vård så är det framförallt 
kvinnan som får tar mer ansvar i hemmet. 

 
En tredje anledning är också att det fortfarande är kvinnor som tar ut den 
största delen av föräldraförsäkringen. Det är under den tiden som kvinnor 
hamnar efter i löneutveckling, kompetens och som på äldre dagar får en sämre 



 

 

pension. Det är också anledningen till att kvinnor är mindre attraktiva i 
arbetsmarknaden. 
 
Kropp och sexualitet 
Rädslan för att utsättas för ett övergrepp är någonting som ständigt finns i 
många kvinnors medvetande och begränsar många kvinnors liv. De tvingas ta 
omvägar från bussen och undvika mörka parker och passager, även om det inte 
är på dessa platser de flesta övergreppen sker så är det denna bild median 
sprider. Denna vardagsrädsla är däremot inte obefogat då mäns våld mot 
kvinnor är ett stort samhällsproblem. Dock kännetecknas det av att det oftast 
sker i kvinnans eget hem och av en man som hon har en relation till, ens egen 
partner, pappa, bror, kompis osv. På långsikt handlar det om att ändra på 
samhällsstrukturen för ett jämställt samhälle för att stoppa den här typen av 
våld, men tills dess måste vi kunna hjälpa de kvinnor som blir utsatta. 
 
För att öka jämställdheten och kunna hjälpa utsatta kvinnor i regionen verkar 
vänsterpartiet för: 
 

• att öka medvetandet om genus i den offentliga sektorn  
• att satsa på fritidsaktiviteter och föreningar som gagnar unga 

tjejer 
• att införa gratis kollektivtrafik 
• att investera i välfärden för högre personaltäthet och bättre 

vård, skola och omsorg 
• rätt till heltid, med möjlighet till deltid och göra 

tillsvidareanställning till en norm 
• att landstinget inte ska använda sig av bemanningsföretag 
• höjda löner inom den offentliga sektorn 
• sex timmars arbetsdag med bibehållen lön 
• individuell föräldraförsäkring  
• att öka kunskapen om sexualiserat våld inom vården  
• att införa feministisk självförsvar som en obligatorisk del av 

undervisningen på högstadiet och som tillval i gymnasiet 

 
Miljö- och klimatpolitik 

 
Vi är ett parti på ekologisk grund 
Klimatförändringarna är vår tids viktigaste framtidsfråga. Vi lever i ett 
överexploaterat ekosystem och med en ständigt ökande konsumtion. Den 
livsstilen går inte att förena med en långsiktigt hållbar utveckling. Vi behöver 
utvecklad miljöteknik men framför allt skarpa politiska beslut, en annan 
organisation av samhället, en ny livsstil! 
 
Vår region skall ligga långt framme på miljöpolitikens område. Vi skall inte vänta 
och se, utan våga ta beslut nu. Miljötänkande skall genomsyra alla regionens 
verksamheter. Målsättningen är en ekologisk hållbar och jämlik utveckling med 
en god levnadsnivå, som inte försämrar för framtida generationer. En sådan 
utveckling är också hälsofrämjande. 
 



 

 

Vi skall visa omsorg om den unika natur som finns i vår region. Den skall brukas 
med stor miljöhänsyn och skyddsvärda områden och hotade arter skall få utökat 
skydd. Transporter och energiförsörjning är två viktiga områden som måste bli 
mer energieffektiva samt fossilfria, för att vi skall kunna minska utsläppen av 
växthusgaser. 
 
Vänsterpartiet vill vara en del av de krafter som arbetar för en förändring av 
samhället, bort från dagens kortsiktiga tänkande. Vi har visioner men också 
konkreta förslag för att skapa en region med social rättvisa och ekologisk 
balans! 
 
Vi verkar för  
 

• att det skall vara enkelt, billigt och attraktivt att åka kollektivt.  
• att godstrafiken till och från industrin skall i högre grad ske via järnväg 
• att göra Länstrafiken till den stora användaren av förnybara drivmedel 
• ökad möjlighet att inom regionen kunna arbetspendla med 

kollektivtrafiken 
• att minimera behovet av flygresor 
• att den fossila energin måste fasas ut - vi vill ha bioeldade 

kraftvärmeverk, vindkraft, solenergi och biogas 
• att använda100% miljömärkt el till regionens verksamheter 
• att solceller ska finnas på offentliga byggnader 
• en ökad satsning på energieffektiviseringar 
• en miljöanpassning av befintliga bostadsområden, skärpa energikraven 

för nyproduktion, samt satsning på nya former av bostäder s.k. 
passivhus 

• att minska läkemedelsanvändningen (och därmed avfallet), och endast 
använda miljömärkta läkemedel 

• att miljöanpassad upphandling alltid skall användas 
• att vi skall slå vakt om regionens unika naturvärden och biotoper 
• att fler skogar med höga natur- och kulturvärden bevaras 
• att skogsbruket som ger både viktiga råvaror till industrin och biomassa, 

måste i högre grad visa miljöhänsyn i alla sina led 
• att stödja ekologiska jordbruk till exempel genom att upphandla 

närodlade ekologiska livsmedel 
• att regionen skall arbeta för att Vättern som dricksvattentäkt blir ett 

överordnat riksintresse och vattenskyddsområde 
• nolltolerans mot all förorening av Vättern  
• att en eventuell ny gruvbrytning i Vätterns närhet måste prövas utifrån 

försiktighetsprincipen 
• att det tas fram en åtgärdsplan för sanering av regionens förorenade 

områden 
• ökade satsningar på miljöutbildningar och information 
• att ingen mineralbrytning planeras i känsliga naturområden 
• ett nej till planerna på en gruva vid Norra Kärr, Gränna 

 

 
 



 

 

 
Hela Jönköpings län skall leva 
 
Vänsterpartiet arbetar för att hela länet skall leva. Vår landsbygdspolitiska 
plattform lägger en bra grund för detta arbete. 
Landsbygden har goda möjligheter att utvecklas och spelar också en viktig roll i 
omställningen till ett hållbart Sverige. 
 
Det behövs en politik som tar tillvara den kunskap och utvecklingskraft, och det 
engagemang som finns hos landsbygdsbefolkningen. Många beslut ligger på en 
central nivå, men det finns också mycket som vi kan göra här i länet för att 
skapa en livskraftig bygd. 
 
Vi verkar för 
 
att stödja utvecklingen av de gröna näringarna, med verksamheter som 
livsmedelsförädling, turism, hästverksamhet, energiproduktion 
 

• en väl fungerande kollektivtrafik på landsbygden 
• fortsatt utbyggnad av bredband och fibernät 
• utveckling av samhällsservice och välfärdstjänster i hela länet 
• ökad möjlighet att få delta i samhällsplaneringen 
• regionala utbildningar som stödjer landsbygdsutvecklingen 

 

 
Bussar och tåg för en öppnare 
region  

 
Trygg, säker och gratis kollektivtrafik 
Våra livschanser och möjligheter till individuell utveckling underlättas av bra 
resmöjligheter. Ska Jönköpings län bli en gemensam pendlingsregion så är en 
kraftig satsning på kollektiva färdmedel nödvändig. Vi måste kunna ta oss till 
och från arbete, studier och nöjen i hela länet. 
Trygg, säker trafik och låga priser med nolltaxa som vision för lokaltrafiken är 
viktigt för att underlätta övergången från bil till buss eller tåg. Varje satsad 
skattekrona på allmänna kommunikationer ger mer tillbaka. 
 
Bra för miljön 
Ett effektivt sätt att nå snabba resultat i kampen mot förödande globala 
klimatförändringar är att få många fler att åka kollektivt. En välfylld buss kan 
ersätta tiotals bilresor på samma sträcka. Ett tåg mångdubbelt fler. Bussar och 
tåg fungerar som ett effektivt redskap för den omställning vi måste göra för att 
nå miljömålen. Utvecklad kollektivtrafik minskar även antalet skador och 
dödsfall i trafiken. 
 
 
 



 

 

Bra för jämställdheten 
Jönköpings län består av tre arbetsmarknadsregioner för högavlönade och 
bilburna män. För lågavlönade kvinnor är samma karta uppsplittrad i tio 
regioner därför att kvinnor oftare är hänvisade till en dåligt utbyggd 
kollektivtrafik. Större arbetsmarknadsregioner ökar möjligheten att hitta 
utvecklande jobb med bättre löneutveckling och kan bara åstadkommas med en 
bättre fungerande kollektivtrafik. 
 
Bygg ut de befintliga kombiterminalerna för att minska lastbilstransporter 
i vårt län 
Järnvägar och större vägar är ett statligt ansvar. Vänsterpartiet är emot den 
utpressning som pågår mot kommuner och regioner om att de ska vara med 
och betala en allt större del för att nödvändiga satsningar ska komma till stånd. 
 
Planera för ett samhälle med minskat bilberoende 
Samhällsplanering måste ses som en helhet. En ohämmad tillväxt av externa 
köpcentra gör det svårt för dem som inte har bil, eller av goda skäl vill minska 
sitt bilåkande. En ökad rörlighet bland arbetande, men också studerande på 
gymnasium och högskolor kräver en utbyggd kollektivtrafik. 
  
 

Ett län utan arbetslöshet  

 
Sex timmars arbetsdag är ingen utopi 
Arbetslösheten har legat på en stadigt hög nivå sedan början 1990-talet. Den så 
kallade strukturella omvandlingen av arbetsmarknaden i Sverige där enklare 
industrijobb försvinner till låglöneländer kommer att bestå under överskådlig 
framtid. Därför är det nu dags att ta till åtgärder för att se till att få en fungerande 
arbetsmarknad. Vänsterpartiet tycker att ökad sysselsättning ska vara målet för 
den ekonomiska politiken. Vi vill att alla ska ha jobb. Vi vill investera där 
behoven finns. Det betyder mer pengar till välfärd, infrastruktur och 
klimatsatsningar. 
Vi ska inte slita ut de som jobbar och låta andra som inte får något arbete leva 
under knappa ekonomiska villkor i olika tröstlösa arbetsmarknadsåtgärder. Att 
dela på jobben med sex timmars arbetsdag är ingen utopi.  

 
 

Ett län utan rasism 

 
Nu måste vi hålla ihop 
Insändarsidorna i länets lokaltidningar svämmar ibland över av mer eller mindre 
rasistiska förklaringar till allt från kriminalitet till arbetslöshet. Alliansens 
oförmåga att se till att människor har arbete och deras försämringar av 
välfärdssystemen skapar ett intolerant samhälle. Sverigedemokraterna utnyttjar 
detta till att försöka splittra människor utifrån etniskt ursprung och därmed 
försvaga arbetarrörelsen, vilket är ett direkt stöd för Alliansens högerpolitik.  
Vänsterpartiet kommer alltid att stå upp mot rasism och för ett solidariskt, jämlikt 
och jämställt samhälle. 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
Ta kontakt med oss! 
 
Vänsterpartiet Jönköpings län 

  

Svavelsticksgränd 17 

  

553 15 Jönköping 

  

Tel: 036-71 49 82, 070-491 28 77 

  

E-post: vansterpartiet.jonkopingslan@gmail.com 

 

Hemsida: www.jonkopingslan.vansterpartiet.se 
 


