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Vänsterpartiets utgångspunkter i budgetförhandlingarna med
regeringen har varit ökade resurser till välfärden samt att
minska inkomstskillnaderna mellan könen. Vi kan konstatera
att vi har lyckats göra skillnad och är nöjda med förhandlings
resultatet. Flera välbehövliga satsningar som ingick i höstens
budgetproposition, kommer nu istället att ingå i vårändrings
budgeten för 2015 eller aviseras i vårpropositionen för införan
de 2016.
Fler anställda i äldreomsorgen
Vänsterpartiet är överens med regeringen om att fler anställda är en prioriterad fråga för
äldreomsorgen. Vi gör därför en stor satsning som kommer att leda till ökad trygghet
och kvalitet för de äldre. Det är också en central feministisk reform som leder till förbättrad avlastning för de många anhöriga, oftast kvinnor, som idag tvingas ta ett större
ansvar än de skulle vilja. Idag tvingas många kvinnor gå ner på deltid för att ta hand om
äldre anhöriga när omsorgen inte räcker till.
Men även majoriteten av de som arbetar inom äldreomsorgen är kvinnor. Satsningen kommer för dem att leda till en efterlängtad förbättring av arbetsmiljön, som idag
för alltför många präglas av stress. Förstärkningen täcker kostnaden för cirka 2  500 fler
anställda 2015 och 5  000 fler anställda från 2016.
SATSNING: 1 miljard kronor 2015 och därefter 2 miljarder kronor per år.
Förbättrad förlossningsvård
Det blir allt vanligare med rapporter från barnmorskor runt om i landet som menar att
de inte längre klarar av att sköta sitt jobb, att de oroar sig för patientsäkerheten och att
de inte orkar arbeta under de arbetsvillkor som råder i dag.
Vänsterpartiet är därför överens med regeringen om en riktad satsning för 		
att förstärka förlossningsvården. Satsningen kan också omfatta andra insatser för att
förbättra kvinnors hälsa i syfte att uppnå en mer jämställd hälso- och sjukvård.
SATSNING: 200 miljoner kronor 2015 och därefter 400 miljoner kronor per år.
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Fler anställda i kvinnojourerna
Skyddet för våldsutsatta kvinnor och barn är ett samhällsansvar och en del av den
allmänna välfärden. Detta ansvar ligger på kommunerna, men kvinnojourerna utgör ett
stort och ovärderligt komplement. Samhället måste därför ge jourerna bättre och mer
långsiktiga förutsättningar att planera sin verksamhet.
Vänsterpartiet och regeringen är överens om en satsning på kvinnojourerna som ska
bidra till ökad långsiktighet och bättre planeringsförutsättningar.
SATSNING: 25 miljoner kronor 2015 och därefter 100 miljoner kronor per år.
Höjt underhållsstöd
Ensamstående föräldrar, varav en majoritet är kvinnor, är en av de grupper som har
halkat efter mest ekonomiskt under de senaste åren.
Vänsterpartiet är därför överens med regeringen om en höjning med 300 kronor per
barn och månad. Höjningen genomförs den 1 september.
SATSNING: 207 miljoner kronor 2015, 624 miljoner kronor 2016,
629 miljoner kronor 2017 och 625 miljoner kronor 2018.
Höjt bostadstillägg för pensionärer
Många pensionärer har oerhört små ekonomiska marginaler. Framförallt handlar det
om kvinnor. Att höja bostadstillägget är en träffsäker reform för att förbättra situationen
för de pensionärer som har det allra sämst ställt.
Vänsterpartiet är överens med regeringen om att höja bostadstillägget från 93 till 95
procent av boendekostnaden upp till det tak på 5 000 kronor per månad som finns.
I genomsnitt får en pensionär med bostadstillägg i och med detta 90 kr mer per månad.
Cirka 75 procent av satsningen går till kvinnor. Reformen omfattar cirka 285  000
ålderspensionärer.
SATSNING: 133 miljoner kronor från 1 september 2015, därefter 400 miljoner
kronor per år.
Höjd sjuk- och aktivitetsersättning
Personer som får sjuk- och aktivitetsersättning är en annan grupp som har det tufft ekonomiskt. Det handlar om människor som på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning aldrig kommer att kunna arbeta heltid. Många riskerar att få leva ett liv i
fattigdom. Ersättningarna måste därför höjas.
Vi är överens med regeringen om en höjning från 64 till 64,7 procent av den så
kallade antagandeinkomsten. Cirka 58 procent av dem som omfattas av höjningen är
kvinnor. Reformen kan ge upp till 200 kr mer i plånboken per månad. Den omfattar
cirka 218  000 personer.
SATSNING: 60 miljoner kronor från 1 oktober 2015, därefter 240 miljoner kronor
per år.
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Höjt golv i a-kassan
A-kassan måste förbättras för att stärka dess legitimitet och roll som omställningsförsäkring. Det är helt nödvändigt att höja taket i försäkringen, vilket vi är överens med
regeringen om. Men det måste också göras en höjning av golvet (grundbeloppet) för
att försäkringens villkor ska vara rimliga. Arbetslöshet ska inte leda till fattigdom. Vi
är överens med regeringen om att samtidigt som taket höjs, så görs också en höjning av
golvet från 320 till 365 kronor per dag.
SATSNING: Cirka 100 miljoner kronor från 7 september 2015, därefter 200-300
miljoner kronor per år.
Gratis medicin för alla barn
Ingen ska behöva välja mellan att köpa medicin eller köpa att gummistövlar till sitt
barn. Därför är vi glada över att presentera att den planerade reformen med gratis
medicin för alla barn kommer att träda i kraft den 1 januari 2016. Reformen gäller alla
barn upp till 18 år och omfattar läkemedel och andra förmånsberättigade varor inom
läkemedelsförmånerna kostnadsfria.
Det konkreta förslaget som ska läggas på riksdagens bord kommer att komma i
budgetpropositionen för 2016.
SATSNING: Beräknas till drygt 400 miljoner kronor per år från 2016.
Glasögonbidrag till alla barn
Få landsting ger idag bidrag för glasögon för barn och unga mellan 8 –19 år, såvida
någon inte har ett gravt synfel (medan alla landsting har infört glasögonbidrag för barn
upp till 7 år). Vi menar att glasögon är ett hjälpmedel.
Vänsterpartiet är därför överens i vårpropositionen om en satsning som ger alla
behövande upp till 19 år glasögonbidrag, oavsett var i Sverige de bor. Satsningen är ny
jämfört med budgetpropositionen i höstas.
SATSNING: Beräknas till 120 miljoner kronor per år från 1 januari 2016.
Bortre gränsen i sjukförsäkringen tas bort 1 januari 2016
Den borgerliga regeringens införande av en tidsgräns, då sjuka människor kastas ur
försäkringen, har som väntat inte lett till att folk har återfått sin arbetsförmåga. Rätten
till sjukpenning ska finnas så länge arbetsförmåga saknas.
Vi är överens med regeringen om att tidsgränsen ska tas bort.
Tack vare Vänsterpartiet har borttagandet tidsbestämts till 1 januari 2016.
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