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Ett starkt Vänsterparti innebär ett rättvisare Örebro län. Ett allvarligt 
hot mot den generella välfärden är den växande klyftan mellan stad och 
landsort. För Vänsterpartiet är det viktigt att hela länet har möjlighet att 
leva och utvecklas. Människor måste ha tillgång till arbete, service, ut-
bildning, sjukvård och omsorg i hela länet - hela livet. För det krävs en 
fungerande statlig regionalpolitik som möjliggör en sammanhållen och 
demokratisk samhällsutveckling.

Sjukvård för alla
Vänsterpartiets landstings- och regionalpolitik prioriterar barnen, perso-
ner med funktionsnedsättning, de psykiskt sjuka och äldre med omfat-
tande vårdbehov. Prioriteringen och fördelningen av våra gemensamma 
resurser ska ske efter behov, inte efter utbud och efterfrågan. Sjukvår-
den ska vara lättillgänglig och avgiftsfri eller med låga avgifter. Vi vill 
ha avgiftsfri sjukvård för barn och ungdomar upp till 21 års ålder. Vi 
vet att kvinnor får sämre sjukvård än män och Vänsterpartiet kommer 
fortsätta arbeta för jämställd vård. Landstingets personal ska ha en bra 
kompetens i HBT-frågor och vi arbetar för HBT-certifiering. Vi kommer 
också fortsätta kämpa för flyktingars och papperslösas rätt till vård.

Folkhälsa - en fråga för hela samhället
En god hälsa är en förutsättning för att människor ska kunna leva ett 
fritt och oberoende liv. Den psykiska ohälsan ökar och kvinnor har 
sämre hälsa än män. 



Bevara och utveckla tre akutsjukhus i länet
Vår sjukvård ska tillgodose behoven i hela länet och vi kommer även 
i fortsättningen försvara våra tre akutsjukhus. Patienter som behöver 
vård ofta och länge ska få vården så nära bostadsorten som möjligt. 
Självklart ska all vård i länet hålla en god kvalitet.

Avgiftsfri vård för barn och ungdomar
För Vänsterpartiet är det självklart att vården för barn och ungdomar 
ska vara avgiftsfri. Föräldrarnas inkomst ska inte avgöra om barnen får 
den hjälp de behöver. Vänsterpartiet vill fortsätta utvecklingen av famil-
jecentraler och ungdomsmottagningar för att skapa trygga uppväxtvill-
kor för barn och ungdomar i länet. 

Vårdcentralerna – basen i vården
Vänsterpartiet vill ha en bra vård i hela länet. Därför vill vi fortsätta 
arbetet med att utveckla och stärka vårdcentralerna. Vårdcentra-
lerna är basen i vården och måste vara tillgängliga för alla, ha en 
bred kompetens och ge ett gott bemötande. Förebyggande arbete, 
rehabilitering och stöd i samband med psykisk ohälsa måste för-
stärkas. 
• Vänsterpartiet anser att distriktssköterskebesök ska vara avgiftsfria.

Ett friskare samhälle kräver social rättvisa. Hälsan är en viktig värde-
mätare på samhällets orättvisor. I ett mer jämlikt samhälle är hälso-
skillnaderna mindre. En skattesänknings- och privatiseringspolitik som 
urholkar välfärden drabbar de som har det svårast i samhället. Vi vill 
avsätta mer resurser för att arbeta förebyggande och rikta insatser mot 
utsatta grupper och områden.



Tandvård för alla
Ersättningssystemen för tandvården styrs av staten. Vänsterpartiet fort-
sätter arbetet med att tänderna ska betraktas som en del av kroppen 
och ingå i sjukvårdens avgiftssystem, det vill säga det ska inte vara 
dyrare att gå till tandläkaren än till vanliga sjukvården. Tandvården för 
barn- och unga är idag avgiftsfri upp till 19 års ålder, den åldersgränsen 
kan landstinget höja oavsett det statliga försäkringssystemet. 
• Vänsterpartiet vill ha avgiftsfri tandvård till och med 21 års ålder.

Kultur och idrott för en bättre hälsa!
Ett mångsidigt kulturutbud främjar länsinvånarnas livskvalitet och krea-
tivitet och är bra för hälsan. En blandning av amatörkultur och profes-
sionell kultur är viktigt. Vi vill ha många kulturutövare i länet. 
Idrottsrörelsen har en viktig funktion i samhället – den hjälper till att 
skapa det kitt som gör att samhället håller ihop. Dessutom bidrar den 
rent konkret till ökad hälsa.
• Kulturen ska vara en självklar del i vården.
• Landstinget ska stödja idrottsrörelsens folkhälsoarbete.

Folkhögskolan – en andra chans
Möjligheter till utbildning hela livet är också viktigt för hälsan och där-
för är det självklart för oss att värna landstingets folkhögskolor. De 
bedriver bra och viktiga utbilningar med alternativ pedagogik som gör 
det möjligt för fler att tillgodogöra sig kunskaper.

Stöd till personer med funktionsnedsättning
Vården ska utgå från varje patients behov. För människor med funk-
tionsnedsättningar finns särskilda svårigheter i kontakterna med vår-
den, det kan vara fysiska hinder eller något så enkelt som att det doftar 
parfym i väntrummet. Vi måste se till att alla människor har tillgång till 
vården.
• Vänsterpartiet vill inrätta en Handikappombudsman i landstinget. 
• Behovet av hjälpmedel och rehabilitering måste tillgodoses.

Fortsätt utvecklingen av psykiatrin
Det är extra viktigt med kontinuitet inom den psykiatriska vården och 
därför måste den utvecklas och samarbetet mellan psykiatrin, kommu-
nerna och olika patient- och anhörigföreningar måste förstärkas.
Vänsterpartiet ska fortsätta arbetet med utvecklingen av barn- och ung-
domspsykiatrin.



Regionalpolitik för ett rättvisare län
För att hela länet ska kunna utvecklas krävs en fungerande statlig re-
gionalpolitik som möjliggör en sammanhållen och demokratisk sam-
hällsutveckling.

Detta kan göras på kort sikt:
• Differentierade arbetsgivaravgifter, högre i centrum lägre i periferin.
• Inrätta regionala riskkapitalfonder som kan investera lokalt och re- 
 gionalt.  
• Laglig möjlighet för arbetstagare att ta över företag som hotas av 
 nedläggning.
• Löntagarnas pensionskapital bör investeras i produktion för att säk- 
 ra arbetstillfällen

Landstinget ska vara en bra arbetsgivare
Landstinget som en stor offentlig arbetsgivare ska vara en förebild i 
jämställdhetsarbetet. Vänsterpartiet kommer fortsätta arbeta för mins-
kade löneskillnader. Vänsterpartiet vill att personalpolitiken i Örebro 
läns landsting ska kännetecknas av ansvarstagande, engagemang och 
en positiv inställning till kompetensutveckling. Personalen ska känna 
sig uppskattade i arbetet och vi värnar om personalens grundlagskyd-
dade rätt att yttra sig offentligt.

Vården ska vara demokratiskt styrd
och samhällsägd

För att kunna hålla hög kvalitet i verksamheten, för möjligheten att 
styra och för att kunna ge alla likvärdig vård efter behov måste vården
vara demokratiskt styrd och samhällsägd.
Vi motverkar privatiseringar, konkurrensutsättning och privata försäk-
ringslösningar.



Avgiftsfri kollektivtrafik
En effektiv och väl utbyggd kollektivtrafik krävs om hela länet ska 
kunna leva. Vänsterpartiet arbetar för en avgiftsfri kollektivtrafik. Sam-
hället har enorma kostnader för trafikolyckor och de allra flesta orsakas 
av privatbilismen. Om kollektivresandet ökar och olyckorna kan minska 
med 25% kan det finansiera en avgiftsfri kollektivtrafik. Det skulle dess-
utom innebära stora förbättringar för klimatet och miljön.

Vänsterpartiet det bästa partiet
för miljön 

Miljöfrågan är en av de viktigaste framtidsfrågorna. Vi 
har bara ett jordklot och förstör vi förutsättningarna 
för liv på jorden så förstör vi även möjligheterna för 
vår egen fortlevnad. Därför har vänsterpartiet varit det 
mest aktiva partiet i landstinget gällande miljöfrågor.

Vi vill:
• Investera i vindkraftverk, så att landstinget blir självförsörjande på 
 el till sina fastigheter. Både miljövänligt och kostnadssänkande.
• Verka för en miljövänligare medicinanvändning och tillverkning.
• Nya byggnader ska uppföras med miljövänliga byggmaterial, låg energi- 
 förbrukning och förnyelsebara energikällor.
• Förbättrad och billigare kollektivtrafik. Införa klimattaxa i länet på för- 
 sök. Det innebär avgiftsfri kollektivtrafik.
• Samarbete för att möjliggöra en vindkraftspark i länet
• Sätta stopp för alla planer på uranbrytning i länet.



Vänsterpartiets
landstingskandidater
Överst tv Jihad Menhem, Örebro, 
1:a namn på listan för Örebro/Lekeberg.

Överst th Pernilla Calmerfalk, Örebro, 
2:a namn på listan för Örebro/Lekeberg. 

Till vänster Anita Bohlin-Neuman, Degerfors, 
1:a namn på västra landstingslistan.           

Nederst tv Jeanette Hermansson Rapp, 
Lindesberg, 1:a namn på norra landstings-
listan. 

Nederst th Katarina Raneborn, Askersund
1:a namn på södra landstingslistan.                                                                                                    
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