
VÄNSTERPARTIET VÄRMLAND
2022–2026

Regionpolitiskt  
program



REGIONPOLITISKT PROGRAM  2022–20262 VÄNSTERPARTIET  VÄRML AND

Vi har gjort skillnad
Under mandatperioden 2018–2022 har vi åstadkommit för-
ändringar på riktigt. Vi står för vad vi lovat. Vi har bland annat 
fått igenom sex timmars arbetsdag för personal på flera avdel-
ningar på regionens sjukhus. Vi har även åstadkommit arbete 
för ökad kunskap om mäns våld mot kvinnor, tio miljoner till 
psykiatrin och en satsning på folkhälsa. Vi ägnar oss inte åt 
tomma ord utan gör skillnad på riktigt.

Tillsammans bygger  
vi framtiden
Värmlänningarna förtjänar det bästa. Vi ska inte nöja oss med 
mindre, oavsett var man bor och vem man är. Värmland ska 
också ha ett blomstrande näringsliv, kulturliv, och förenings-
liv. Vi ska ha lika bra folkhälsa som andra, det ska inte spela 
någon roll om man bor i en storstad eller på landsbygden 
när man söker sjukvård. Det ska vara möjligt med ett aktivt 
arbetsliv. Man ska kunna ta sig till och från arbete och studier 
på ett hållbart och ekonomiskt bra sätt. Alla ska ha möjlighet 
att tillägna sig kultur och leva ett innehållsrikt liv där kultur av 
olika slag kan vara ett inslag.

Vi håller vad vi lovar

Vi ägnar oss  
inte åt tomma ord  
utan gör skillnad  
på riktigt.
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Folkhälsa
För att ha ett bra liv räcker det inte med att man får vård den 
dag man kanske blir sjuk, det är minst lika viktigt att vi har en 
bra folkhälsa. Vi ska ha ett stimulerande kulturliv, möjlighet 
att utbilda sig och älska vem och hur man vill. Alla ska ha eko-
nomisk trygghet och möjlighet att utvecklas både yrkesmäs-
sigt och personligt. 

Den bästa vården är den som inte behövs. Kan man förebygga 
sjukdom och ohälsa är mycket vunnet. Undersökningar, häl-
sofrämjande aktiviteter och tidiga insatser ska fungera.

För hela Värmland
Alla i Värmland ska kunna må bra, oavsett var man bor och 
vad man tjänar. Vänsterpartiet arbetar för att man ska kunna 
bo, jobba, utbilda sig och utvecklas i hela vår region. Alla ska 
ha möjlighet att utveckla sina drömmar och förhoppningar, 
tillsammans och som individer. Vänsterpartiet lägger sin 
energi på konkreta reformer. Vi kan samarbeta brett om resul-
tatet är en politik som gör Värmland mer jämlikt.

Värmland är ett vidsträckt län. Vägar, järnvägar och annan 
infrastruktur måste fungera så att länet knyts ihop för ökade 
möjligheter för invånare och verksamheter. Vägnät, järnväg 
och fiber behöver rustas upp och elnät och laddstationer byg-
gas ut.
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Vård
Värmlänningarna ska ha tillgång till bra sjukvård. Man ska 
vara trygg med att få den bästa vården, oavsett var man bor, 
vad man tjänar eller var man kommer från. 

Man ska komma fram till vård när man behöver, Vänsterpar-
tiet vill arbeta för att korta vårdköerna i Värmland. 

Vårdcentraler är ofta den första vägen in i sjukvården och de 
ska vara tillgängliga på ett enkelt sätt. 

Skattepengarna ska användas till vård, inte vinster. Därför ska 
Region Värmland arbeta för att minska beroendet av hyrläkare 
och vi vill inte lägga ut vård på privata vårdgivare. Vänster-
partiet vill stoppa möjligheterna att ta ut vinster i välfärden. 

Hela människan ska må bra, därför är det extra viktigt att satsa 
på en bra psykiatrisk vård, både för vuxna, barn och unga. När 
det gör ont i själen behöver man kunna känna sig trygg i att det 
finns hjälp att få. 

Hela kroppen ska få vård och därför är det viktigt att stärka 
tandvården i Värmland för att man ska kunna få tid till tandlä-
karen, oavsett var man bor. Man ska inte behöva tveka att gå 
till tandläkaren för att man inte har råd. Tandvården bör omfat-
tas av ett högkostnadsskydd precis som resten av kroppen.

Vi värnar om kommande generationer, därför är en trygg 
och bra kvinnosjukvård och förlossningsvård av största vikt. 
Värmländska föräldrar ska känna sig trygga när deras barn 
kommer till världen.

Skattepengarna ska 
användas till vård,  
inte vinster.
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Ett tryggt och  
jämställt Värmland
Orättvisor mellan könen, inkomstklyftor och bristande inte-
gration är problem som måste lyftas och behandlas. Man ska 
kunna känna sig trygg oavsett sexuell läggning, kön, här-
komst, funktionsnedsättning, ekonomiska förutsättningar och 
bostadsort. 

Våld, förtryck och orättvisor måste bekämpas och de som 
drabbats ska få stöd. Detta gäller alla vuxna och barn som 
utsätts för våld i nära relation. De som drabbats av sexuellt 
våld behöver särskild omsorg och det är viktigt att sjukvården 
kan möta dem på ett tryggt och säkert sätt. 

Ojämlikhet mellan könen kan aldrig accepteras och Vänster-
partiet arbetar för att alla ska ha samma möjligheter, oavsett 
vilket kön man identifierar sig som. Detsamma gäller sexuell 
läggning. Oavsett hur man lever och älskar har man rätt att 
bemötas med respekt och få sina mänskliga rättigheter tillgo-
dosedda. 

Vänsterpartiet vill motverka orsakerna till utanförskap och 
kriminalitet. Man ska kunna känna sig säker var man än bor. 
Vi vill även arbeta för att erbjuda stöd till dem som vill lämna 
kriminalitet och missbruk.

Man ska kunna känna 
sig trygg oavsett  
sexuell läggning, kön, 
härkomst, funktions-
nedsättning, ekono-
miska förutsättningar 
och bostadsort.
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Utbildning
Det ska gå att kombinera utbildning med familjeliv oavsett var 
i Värmland man bor. Modernt arbetsliv kräver moderna lös-
ningar. Det är viktigt att både offentlig sektor och företag kan 
få tag i rätt personal i hela länet. Distansutbildningar, univer-
sitetsutbildningar även utanför Karlstad och yrkesutbildningar 
är alla bra ingångar till arbetsmarknaden.

Region Värmlands folkhögskolor fyller en viktig funktion. Vi 
vill främja samarbeten med universitet, kommuner, yrkesut-
bildningar och studieförbund. Det ska även finnas utbildningar 
som är anpassade efter olika funktionsnedsättningar.

Kultur
Konst, musik, litteratur och tv-spel gör livet roligare och mer 
stimulerande. Det är viktigt att alla värmlänningar får möjlig-
het att uppleva och utöva kultur. Vi vill vidga begreppet ”kul-
tur” och överbrygga klyftorna mellan traditionell kultur och 
populärkultur. Genom att stötta den värmländska kulturen och 
dess utövare stärker vi även våra invånare.

Kultur ska vara en del av ungas liv och det är viktigt att barn 
och ungdomar får både ta del av, och utöva kultur.

Miljö
För att vi ska kunna leva tryggt och må bra måste plane-
ten också må bra. Klimatkrisen ska tas på allvar och Region 
Värmland behöver arbeta hållbart ur miljösynpunkt samtidigt 
som vi underlättar för de som bor i Värmland att leva hållbart. 
Det gäller både våra konsumtionsvanor, resor och att jobba för 
en cirkulär ekonomi. 

Alla beslut i Region Värmland måste tas med utgångspunkt 
i hur det påverkar miljön. Vänsterpartiet vill arbeta för att 
Region Värmland ska uppfylla Paris-avtalet. Region Värm-
land bör leda vägen i miljöfrågan och påverka andra aktörer i 
arbetet för en biologisk mångfald och miljömässig hållbarhet.

Vi vill främja den värmländska matproduktionen och upp-
muntra ekologisk produktion och närproducerat.
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Kollektivtrafik
Att resa kollektivt är ett sätt att värna miljön och ska vara till-
gängligt för alla. 

Det ska vara enkelt att resa oavsett storlek på plånbok och var 
man bor. Vi vill sänka biljettpriserna och utnyttja digitalise-
ringen till att göra anropsstyrd trafik till ett alternativ till dem 
som bor långt ifrån en hållplats.

Region Värmland ska inte bekosta flygplatsen i Karlstad som 
inte är nödvändig. Flygresor i Mellansverige kan ersättas av 
annan kollektivtrafik.  

Infrastrukturen behöver bli bättre, vi arbetar för att bygga ut 
infrastrukturen, framför allt genom dubbelspår på våra järn- 
vägar. 

Prioriterade frågor

• Sex timmars arbetsdag
• Hyrläkarstopp
• Sänkta biljettpriser i  

kollektivtrafiken
• Fokus på kortare vårdköer
• God tillgänglighet i hela 

Värmland
• Kortare köer till tandvård
• Drönartransporter för  

prover 
• Bättre förlossningsvård
• Stoppa privatiseringarna
• Bäst i Sverige på folkhälsa
• Främja lokal och regional 

livsmedelsproduktion
• Fler laddstolpar för elbilar
• Avgiftsfri kollektivtrafik  

för pensionärer samt som-
marlovskort för ungdomar 
upp till 25 år.

• Arbeta för ett utbyggt  
och uppgraderat väg- och 
järnvägsnät

• Tillgänglig kultur för barn 
och unga

• Utveckla Värmland som  
hållbar industriregion

Det ska vara enkelt  
att resa oavsett  
storlek på plånbok och 
var man bor.
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