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Sjukvårds- och omsorgsfrågor en-
gagerar mig mycket. Problemen 
med vårdköer och personalbrist ska 
lösas. Personalfrågor och rekrytering 
är viktiga – utan personal löser vi inte 
vårdköerna och vi får ingen bra, till-
gänglig vård. 

Vi vill införa 6-timmarsdag, minska 
delade turer och kompetensutveck-
la personalen. Förtroendevalda ska 
lyssna på personalen, de kan verk-
samheten bäst och måste få ökat in-
flytande över verksamheten. 

Allmän prostatascreening ska in-
föras, barn- och ungdomspsykiatrins 
väntetider ska bort. Vi kommer även 
att arbeta för avgiftsfria kollektiv-
resor för pensionärer i lågtrafik. 

Eva-Britt Svensson
Kandidat till regionfullmäktige

Vad tycker du är viktigt i regionen? 
Hör av dig! 
eva-britt.svensson@vaxjo.se

En jämställd och jämlik 
politik för Kronoberg!



Vår politik för förebyggande 
insatser

Satsningar på familjecentraler, ung-
domsmottagningar och förlossnings-
vården är nödvändiga. Ju tidigare 
ohälsa upptäcks — desto mindre lidande 
och kostnader senare i livet.

Barn och ungdomshabiliteringen på 
Älgvägen i Växjö ska få mer resurser 
till en utökad patientkrets och nya 
lokaler som är tillgängliga och åt-
komliga med kollektivtrafik.

Alla äldre ska få en regelbunden 
läkemedelsgenomgång för att före-
bygga övermedicinering.

Vår politik för hälso- och 
sjukvård

Vårdval Kronobergs resurser ska 
fördelas med 70% vårdtyngd och 
30% social bakgrund för att minska 
klyftorna i hälsa.

Satsa på den egna personalen och få 
bort hyrpersonal är A och O. I Region 
Kronoberg ska personal komma, ut-
vecklas och vilja stanna.

Vår politik för personalfrågor

Rätt till heltid, möjlighet till deltid.

Makt och inflytande över sin arbets-
situation ska vara högst väsentligt 
för medarbetarna och regionen ska
t.ex. bemöta intraprenadsförslag 
positivt.

Möjligheter för akademiskt utbil-
dade medarbetare att på deltid 
forska och på så sätt utveckla vården 
har ökats 2018-2021. Därefter ska 
resurserna öka med förslagsvis en 
miljon kr per år

   

En jämställd och jämlik 
politik för Kronoberg!

Läs mer på 
kronoberg.vansterpartiet.se



Eva-Britt Svensson, Växjö Daniel Liffner, Växjö Janna Tisjö, Alvesta

Våra kandidater till regionfullmäktige
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