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Ökade resurser till välfärden har varit en av Vänsterpartiets utgångspunkter
både under höstens och vårens förhandlingar. Vänsterpartiet är stolt över att
presentera att flera välbehövliga satsningar på välfärden som ingick i höstens
budgetproposition, nu istället kommer att ingå i vårändringsbudgeten för 2015
eller aviseras i vårpropositionen för införande 2016.
En annan utgångspunkt för Vänsterpartiet har varit att minska inkomstskillnaderna
mellan könen. Satsningar på välfärden och den redan presenterade satsningen på höjt
underhållsstöd är reformer som bidrar till detta.
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 jämställdhetspolitisk viktig satsning 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 till att leda
till en efterlängtad förbättring av arbetsmiljön, som idag för alltför många präglas av
stress. Förstärkningen täcker kostnaden för cirka 2500 fler anställda 2015 och 5000 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.
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.
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Gratis medicin för alla barn
Ingen ska behöva välja mellan att köpa medicin eller köpa att vinteroverall 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.

Ytterligare välfärdsreformer från vänster som redan har presenterats:
Höjt underhållsstöd
Ensamstående föräldrar, särskilt mammor, 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.
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). 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: 120 miljoner kronor per år från 1 januari 2016.

Vänsterpartiet
Riksdagen 100 12, Stockholm
Telefon: 070-620 00 64
info@vansterpartiet.se
www.vansterpartiet.se

