
7.16 Sommarpaket för hemester  

Sommaren 2020 kommer inte att bli som vanliga somrar. Fler än vanligt kommer att spendera sin 

semester i Sverige och i sitt närområde. I många fall med en betydligt mindre semesterkassa än i 

normala fall. Det finns dock mycket att upptäcka och uppleva i Sverige och i närområdet, men 

också mycket vi kan göra för att sommaren och semestern ska bli ännu bättre samtidigt som vi 

skapar fler välbehövliga anställningstillfällen samt ger stöd till förenings- och kulturlivet.  

Redan nu märks ett ökat intresse för utomhusaktiviteter och många byter besök i 

shoppinggallerior mot besök i skog och mark. Det innebär större efterfrågan på information, 

tillgänglighet och underhåll av t.ex. motionsspår, stadsnära parker, vandringsleder, naturreservat 

och nationalparker. Även stugor, vandrarhem och fjällstugor kan behöva rustas upp, skyltning och 

digitalisering stärkas för att öka tillgängligheten och kapaciteten i den här delen av 

besöksnäringen. Här spelar friluftsorganisationerna, såsom STF, friluftsfrämjandet och H-

gårdarna en viktig roll för att bidra till en rikare semester på hemmaplan för fler. Vänsterpartiet 

tillför därför totalt 390 miljoner kronor för dessa ändamål och till friluftsorganisationerna.  

I vårt land finns även många kulturhistoriska besöksmål och kulturarv som utgör viktiga, oftast 

avgiftsfria besöksmål i närområdet. I syfte att både bevara och tillgängliggöra dessa av 

kulturmiljöer samt för att skapa arbetstillfällen inom olika yrkeskategorier. Vänsterpartiet har 

sedan tidigare drivit igenom fri entré på de statliga museerna. I sommar vill vi tillfälligt införa en 

pott till de museer som inte är statliga och som under sommaren erbjuder avgiftsfria besök. Det 

skulle förhoppningsvis leda till fler öppna museer, som i sin tur kan locka extra besökare och 

därmed ökade intäkter i restaurang, café och museibutiker. För dessa båda ändamål avsätter vi 

100 miljoner kronor totalt.  

Fungerande och ändamålsenliga föreningslokaler är centrala för utvecklingen av kultur- och 

föreningsliv och lokaldemokrati. Många förenings- och samlingslokaler är eftersatta. På mindre 

orter och landsbygden är de föreningsdrivna mötesplatserna garanten för att det ska finnas ett 

kulturutbud och nod för lokal utveckling. Detsamma i många förorter. Folkets Hus och parker, 

Våra gårdar och Bygdegårdarna och Hembygdsföreningarna är de stora samlingsorganisationerna 

men det finns även helt fristående förstås. Satsningen leder också till att fler arbetstillfällen skapas 

på mindre orter runtom i landet. Vi avsätter 50 miljoner kronor för detta.  

Kultur, musik och rörelse har generellt sett positiva effekter för människors välbefinnande. 

Vänsterpartiet vill därför inrätta en särskild pott för sommarkulturarrangemang på gator och torg. 

Detta för att möjliggöra lokala kulturaktiviteter av olika slag. Det kan handla om utställningar, 

konserter och dylikt. Många äldre människor har även i vanliga fall har svårt att ta sig till 

kulturevenemang på grund av ålder, avstånd eller begränsad rörlighet. I dessa tider har isoleringen 

av våra äldre blivit oerhört omfattande. I syfte att göra musikaliska upplevelser mer tillgänglig för 

äldre som exempelvis bor på äldreboenden och på så sätt berika den isolerade tillvaron, vill 

Vänsterpartiet avsätta pengar som kan användas till olika aktiviteter och uppträdanden som på 

olika sätt kan bidra till att berika äldres liv och tillvaro. Vänsterpartiet avsätter totalt 47 miljoner 

kronor till dessa kulturpottar.  

Alla barn och ungdomar har rätt till ett bra sommarlov. I vårt land lever många barn och 

ungdomar i familjer som har svårt att få pengarna att räcka till hela månaden. Klyftorna mellan de 

som har, och de som inte har, ökar för varje år. Och för alla som oroar sig för sin ekonomi, är 

exempelvis busskort, ett besök i simhallen eller någon annan sommarlovsaktivitet ofta en utgift för 

mycket. Därför vill Vänsterpartiet införa ett sommarlovsstöd för att möjliggöra för kommuner och 

regioner runt om i landet att anordna avgiftsfria aktiviteter för barn och unga under sommarlovet. 

Det kan handla om att anordna bussutflykter, mobila fritidsgårdar och bokbussar, odlingskurser, 

teaterskolor, sommaröppna fritidsgårdar, sportaktiviteter, pysselkvällar, parkour och konserter. 

Vänsterpartiet vill även införa fria bad för unga och äldre, för att alla unga och äldre oavsett storlek 

på plånbok, ska kunna besöka en simhall för att träna, öva upp sin simkunnighet eller bara ha 



roligt och skapa och behålla sociala kontakter. Vi riktar även ett särskilt bidrag till ideella 

barnorganisationer för sommarlovsarrangemang samt återinför vår tidigare så uppskattade reform 

med avgiftsfri kollektivtrafik och färdtjänst för unga under sommarlovet. I hemmet med små 

inkomster kan busskortet vara en utgift för mycket. När kompisarna tar bussen för att bada ska 

inte den som har föräldrar med lite sämre ekonomi behöva stanna hemma. Det totala belopp som 

avsätts för dessa ändamål är 713 miljoner kronor.  

Vänsterpartiet menar att samtliga dessa förslag ovan skulle förbättra sommaren för många som 

har knappa resurser till följd av coronapandemin. Vi menar också att förslagen skulle kunna hjälpa 

till att möta en troligen ökande efterfrågan på aktiviteter i Sverige denna sommar. Vilka aktiviteter 

som är möjliga att genomföra under sommaren 2020 beror givetvis på risken för smittspridning 

och hur det kommer att se ut i sommar vet vi ännu inte. Det kommer också sannolikt att se olika ut 

i olika delar av landet. Sommarstödet bör därför ge stor flexibilitet för aktörerna att anpassa 

utifrån rådande rekommendationer och föreskrifter. Vi avsätter totalt 1.3 miljarder kronor för 

detta paket. 


