
Reformer framdrivna av Vänsterpartiet senaste mandatperioden (2014-2018): 
————————————————————————————————————-
01) Avgiftsfri cellprovsscreening för livmodercancer 

02) Avgiftsfri kollektivtrafik under sommarlovet för unga 

03) Avgiftsfri mammografiundersökning 

04) Avgiftsfri medicin för barn 

05) Avgiftsfria preventivmedel till unga 

06) Avgiftsfri simundervisning till alla 6-åringar 

07) Fördubblat tandvårdsbidrag för alla 

08) Avgiftsfri tandvård upp till 23 år 

09) Avgiftsfri öppenvård för alla över 85 

10) Bättre regler för deltidsstämpling 

11) Bortre tidsgräns i sjukförsäkringen borttagen 

12) Höjd sjukpenning 

13) Höjd sjuk- och aktivitetsersättning 

14) Sänkt skatt för personer med sjuk- och aktivitetsersättning 

15) Höjd garantinivå i sjuk- och aktivitetsersättningen 

16) En karensdag mindre 

17) Glasögonbidrag upp till 19 år 

18) Höjd grundnivå i föräldraförsäkringen 

19) Höjda inkomstgränser i bostadsbidraget för barnfamiljer 

20) Höjd skatt för ISK och kapitalförsäkringar 

21) Höjd riksnorm i försörjningsstödet för familjer 

22) Höjd skatt för utlandssvenskar 

23) Höjt allmänt tandvårdsbidrag för personer 65-74 år 

24) Höjt bostadstillägg för ålderspensionärer och personer med SA-ersättning 

25) Höjt flerbarnstillägg för tredje barnet 

26) Höjt golv i a-kassan 

27) Höjt tak för lönebidraget 

28) Höjd assistansersättning 

29) Höjt studiebidrag med 300 kr/månad 



30) Höjt underhållsstöd 

31) Lagstadgad habiliteringsersättning 

32) Lovstöd 

33) Lån till körkort 

34) Återinfört rätt att dra av fackföreningsavgiften  på skatten 

35) Privata sjukvårdsförsäkringar kommer inte längre att vara skattebefriade 

36) Sänkta avgifter i kulturskolan 

37) Sänkt skatt för de med låg pension 

38) Utredning om konsekvenserna av kvinnors deltidsarbete 

39) Jobbskatteavdraget trappas av för arbetsinkomster över ca 50 000 kronor/mån 

40) Sänkt tak för RUT-avdrag 

41) Förstärkt arbete mot skatteflykt 

42) Fler höginkomsttagare ska betala statlig skatt 

43) 10 miljarder kronor till välfärden 

44) Rättvisemiljarder till det svikna Sverige 

45) Mer pengar till gymnasieskolans introduktionsprogram 

46) Stärkt psykisk hälsa och psykiatri 

47) Tryggare barn- och ungdomsvård i socialtjänsten 

48) En barnhälsovård som fångar upp 

49) Satsning på förlossningsvården 

50) Förbättrad arbetsmiljö för personal inom sjukvården 

51) Stor satsning på biblioteken 

52) Mer pengar till primärvården med inriktning på kvinnor 

53) Fler anställda i äldreomsorgen 

54) Kompetenshöjning inom äldre- och funktionshinderomsorgen 

55) Fler anställda i kvinnojourerna 

56) Satsning på ungas psykiska hälsa 

57) Satsning på pedagogiska utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem 

58) Fler anställda och höjd kvalitet i fritidshemmen 

59) Satsning på socialtjänstens arbete med barnärenden 



60) En ny myndighet för arbetsmiljökunskap inrättas 

61) Införande av rätt till arbetskläder för vård- och omsorgspersonal 

62) Fler inspektörer för bättre arbetsmiljö 

63) Insats mot illegala cabotagetransporter för ordning och reda i transport- branschen 

64) Stor satsning på arbetslivsforskning 

65) Miljonprogrammens bostäder rustas upp 

66) Investeringsstöd för att öka byggandet av hyresrätter med rimliga hyror 

67) Mer pengar till landets antidiskrimineringsbyråer 

68) Värnande av våra slåtterängar och betesmarker 

69) Bättre djurskyddskontroller 

70) Särskilt stöd till glesbygdsbutiker 

71) Forskning inom nedrustning och icke-spridning 

72) Ökad kompetens om mäns våld mot kvinnor inom rättsväsendet 

73) Satsning på kollektivtrafik i landsbygd 

74) Bredband i landsbygd 

75) Förstärkt satsning för fler behöriga sfi-lärare 

76) Stärkt validering av utländsk utbildning 

77) Pengar till kompetenskartläggning på asylboende 

78) Språkundervisning på folkhögskolor 

79) Områdespoliser och arbete mot hatbrott inom ramen för polissatsning 
 
80) Satsning på Kungälvsmodellen i arbete mot högerextremism
————————————————————————————————————- 
Källa och mer detaljerad information kring varje punkt: 
https://www.vansterpartiet.se/reformer-for-valfard-och-jamlikhet/


