
 
 
 
 
 
 
 
 

Öppet brev från Vänsterpartiet Gotland 
 
 

Till 

Vänsterpartiets riksdagsgrupp 

 

Sedan senaste riksdagsvalet har Vänsterpartiet gjort överenskommelser med regeringen när 

det gäller Sveriges ekonomiska politik. Vänsterpartiet har där lyckats få igenom beslut som på 

flera sätt gynnar de ekonomiskt svaga i Sverige och därmed bidragit till ökad jämlikhet. Det 

tycker vi Gotländska vänsterpartister är bra. 

 

Nu är nya förhandlingar, om en ny statsbudget, aktuell. Vänsterpartiet Gotland tycker det är 

bra att dessa förhandlingar har påbörjats och vårt partis målsättning måste vara att än mer 

driva besluten i en riktning som ökar jämlikheten. Till stor del gäller det därför att slå vakt om 

de viktiga välfärdsverksamheter som kommuner och landsting driver. 

 

Region Gotland ekonomiska bokslut för 2015 visar att sjukvården kostat betydligt mer än de 

pengar regionfullmäktige anslagit. Det beror på stora kostnadsökningar som varit svåra att 

förutse. Till exempel  har kostnaderna för läkemedel ökat med 25  miljoner men statsbidragen 

till dessa har ökat med bara 2 miljoner. Liknande siffror finns för andra delar av sjukvården.  

 

Stora kostnadsökningar i sjukvården sker inte bara på Gotland utan över hela Sverige. Mycket 

pekar på att denna utveckling kommer att fortsätta. En viktig förklaring till ökade kostnader är 

viktiga framsteg som gör att fler sjukdomar kan botas med operationer eller mediciner.  

 

Vänsterpartiet på Gotland anser att alla ska ha samma rätt till sjukvård och moderna 

läkemedel. Vård ska alltid ges först till de som har störst behov. Om privata sjukförsäkringar 

ger företräde till sjukvård så hotas en grundläggande rättvisa i samhället. Den risken är 

uppenbar och redan idag 100 000-tals svenskar privata sjukförsäkringar som ger dem 

företräde till vård. För en rättvis vård är därför en bra skattefinansierad sjukvård helt 

nödvändig. 

 

Vänsterpartiet Gotland förväntar sig att våra budgetförhandlare i riksdagen kraftfullt driver 

kravet att det i den kommande statsbudgeten finns en mångmiljardsatsning på svensk 

sjukvård.  
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