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skillnader i makt och inflytande, utbildning, ekonomi, arbets- och bostadsmiljö
påverkar hälsa och livslängd. Ju fattigare,
ju kortare liv enkelt uttryckt.

Politik för Hälso- och sjukvård
Hälsan är avgörande för ett gott liv. Det
innebär att alla ska ha rätt till bästa möjliga hälso- och sjukvård oberoende av
ekonomi, klass, kön, bostadsort, etnisk
bakgrund, religion, sexuell identitet eller
funktionsnedsättning.
Vänsterpartiet anser att det ska vara samhällets skyldighet att ge alla rätt till bästa
möjliga hälsa. All samhällsplanering ska
utgå från ett hälsoperspektiv och hållbar
tillväxt. Förebyggande folkhälsoarbete
ska ges en framträdande plats och bygga
på långsiktighet.
Synen på hälsa om en rättighet innebär
att människors behov – inte privata vinstintressen eller så låg skatt som möjligt
– ska styra sjukvårdens utformning och
inriktning.
Region Kronobergs hälso- och sjukvård
får goda vitsord och står sig bra i jämförelser med andra regioner/landsting.
MEN det brister i vissa avseenden, är
för långa köer och vården är inte jämlik. Det är svårt att rekrytera personal.
Ojämlikheten är orättvis. Hälsoskillnaderna ökar i takt med klassklyftorna. Stora

De områden som Region Kronobergs förtroendevalda beslutar om rör väsentliga
delar av människors vardag. Kontakten
mellan medborgarna, deras föreningar
och organisationer, de fackliga organisationerna och regionens företrädare
ska vara täta och öppenhjärtiga. Fysiska
mötesplatser och digitala ska upprättas.
Hälso- och sjukvård
Så här vill Vänsterpartiets regiongrupp arbeta för ett offensivt hälso- och sjukvårdsarbete:
Förebyggande
• Satsningar på familjecentraler, ungdomsmottagningar och förlossningsvården är
nödvändigt. Ju tidigare ohälsa upptäcks –
desto mindre lidande och utgifter senare
i livet.
• Barn- och ungdomsrehab på Älgvägen i
Växjö ska ha mer resurser till en utökad
patientkrets och nya lokaler som är lätt
tillgängliga med kollektivtrafik.
• Drogfria mötesplatser för unga ska
utökas och stödjas.
• Alla äldre ska få en regelbunden genomgång av sina läkemedel för att förebygga övermedicinering.
• Nya hjälpmedel utvecklas hela tiden.
Kunskapen om och information om vad
som kan erbjudas ska spridas till patienter, anhöriga och medarbetare.

• Barnperspektivet med grund i Barnkonventionen ska vara levande i besluten.
• Den länsgemensamma Folkhälsopolicyn ska hållas aktuell och levande.
• Allt fokus inom politiken ska vara att
undanröja ojämlikhet och ojämställdhet
mellan människor och grupper av människor. Klyftorna går inte att lösa med gymkort; det är politiska beslut som krävs.
• Alldeles för många ungdomar och särskilt flickor lider av psykisk ohälsa. Orsakerna är inte klarlagda. Vi vill se forskning på detta område, så att åtgärder kan
sättas in. Om t ex stress i skolan är en
påtaglig och negativ faktor hälsomässigt
– lugna ner tempot där!
• Screening av prostata ska bli allmän
och avgiftsfri. PSA-prov kombinerat med
magnetkameraundersökning kan halvera dödligheten i prostatacancer, enligt
forskare (DN 180429 t ex).
Hälso- och sjukvårdsarbete
• I Vårdval Kronoberg vägs vårdtyngd 90
procent och social bakgrund 10 procent
in i den ekonomiska ram som fördelar resurserna till vårdcentralerna. Vi anser att
relationen ska fördelas till 70 – 30 för att
minska klyftorna i hälsa, vård och omsorg.
• Anhörigvården är en stor och ofta bortglömd del av den nära vården. Den behöver ett aktivt stöd av både regionen och
kommunerna. Anhöriga avlastar omsorg
och sjukvård och drar tunga lass, som inte
sällan även gör anhöriga sjuka.
• Rekrytering av personal är synnerligen

viktigt för att korta köerna till vården.
Gott rykte som arbetsgivare är nödvändigt för att kunna attrahera och få personal att stanna. Norges modell att betala
studieskulden om en läkare t ex lovar att
stanna fem år på en landsbygdsvårdcentral skulle kunna bli svensk framgång
också.
• Regionen har två lasarett, Ljungby och
Växjö. För att utveckla verksamheterna
föreslår vi att en sjukhusnämnd väljs med
representanter från både östra och västra
regionen. Vi arbetar för att Ljungby lasarett åter ska kunna öppna ett BB. I takt
med befolkningsutvecklingen kommer
behovet att kunna tillgodoses.
• Vårdcentralerna ska vara första instans när någon behöver stöd, vård, undersökningar. Här ska finnas psykiatrisk
kompetens, geriatrisk etc. Ju mer frågor
som kan få svar på vårdcentralen, desto
bättre. Här är mer resurser nödvändiga
för att avlasta akutvården.
• Barn- och ungdomspsykiatrin har
(BUP) har haft problem i många år. Nu
är väntetiderna alldeles för långa. Utomstående har satts in för att komma till rätta
med köerna. Det är bråttom. Nuvarande
situation kostar väldigt mycket i lidande.
• Avgifter för hjälpmedel till personer
med funktionsvariationer ska ses över i
syfte att minska kostnaderna för den enskilde.

Personalpolitik
• Primärvården och den specialiserade
vården ska inte privatiseras och styckas
sönder. Den ska drivas och betalas via

skatt gemensamt. Detta skapar en trygg
och sammanhållen vårdkedja, där resurserna används kostnadseffektivt och
utan privata vinster.
• Region Kronoberg ska fortsätta att fasa
ut hyrpersonal.
• Heltid ska vara en rättighet och deltid
en möjlighet.
• Kontinuerligt ska löneskillnader mellan
könen utjämnas.
• Sjukfrånvaron ska hållas på låg nivå genom att lyssna in medarbetare och fackliga organisationer, vara generösa med tid
för återhämtning och friskvård.
• Makt och inflytande över sin arbetssituation är högst väsentligt för medarbetarna
och regionen ska t ex bemöta intraprenadförslag positivt.
• Möjligheter för akademiskt utbildade
medarbetare att på deltid forska och på så
sätt utveckla vården har ökats 2018-21.
Därefter ska resurserna öka med förslagsvis en miljon kr per år.
• Region Kronoberg ska aktivt ta del av
och anamma Länsstyrelsens ”Ett jämställt Kronobergs län, 2018 – 2020”, där
ett mål är ”att förebygga mäns våld mot
kvinnor, våld i nära relationer och barn
som har bevittnat våld, genom normkritiskt, långsiktigt regionalt arbete”.
• Medarbetarna ska kontinuerligt få utbildning i bemötande av HBTQ-personer.
• Medarbetarna ska genomgå webb-

kurserna ”Om våld, hedersrelaterat våld
och förtryck” samt ”Prostitution och
människohandel för sexuella ändamål”.
• Region Kronobergs alla arbetsplatser
ska vara fria från sexism och våld.
• Delade turer ska minimeras.
• Försök med sex timmars arbetsdag på
minst en arbetsplats ska genomföras.
• På nationell nivå arbetar Vänsterpartiet
för fler utbildningsplatser för läkare och
sjuksköterskor.
• Regionen ska satsa på att utbilda, validera och anställa de människor som kommit till Sverige på senare år.
• Sammansättningen av personal ska
motsvara befolkningens sammansättning
och det inkluderar även personer med
funktionsvariationer.
• Effektivitetsvinster på grund av digitalisering ska användas till att anställa fler
vårdpersonal.

Regional utveckling
Kollektivtrafik och cykelvägar
En förutsättning för hållbar framtid och
Agenda 2030 är att fler väljer att resa
kollektivt och/eller väljer cykel på korta
resor. Det krävs både piskor, morötter och
knuffar i rätt riktning (nudging) för att det
ska lyckas.
Vänsterpartiet säger nej till gigantiska

Trafikplats Fagrabäck i Växjö, som byggs
för att stimulera bilismen och motarbetar
alla miljömål på alla nivåer. Bilköer botas inte med bättre vägar och fler bilar.
Däremot kan stora arbetsplatser ändra
sina arbetstider, så inte alla ska till jobbet
och hem vid samma tidpunkt! Vi föreslår
följande:
• Börja med att låta pensionärer åka gratis
buss under lågtrafiktid. Kan sedan utökas
med fler grupper.

ställas om så att turister/besökare kan åka
kollektivt till olika frekventa besöksmål.
• Färdtjänsten ska vara god service för de
som är beroende av detta färdsätt. Det ska
vara möjligt att ha arbete och barn och
kunna utan dröjsmål komma från och till
sitt arbete. Kommunerna och regionen
ska arbeta fram regler tillsammans med
de som åker färdtjänst.
• Nationellt ska väldigt mycket satsningar
på järnvägsunderhåll och regional trafik
till, innan det ens ska andas om höghastighetsbanor. Det är många miljarder i
utebliven produktion som uppstår på grund av tågförseningar, inställda tåg, trasiga tåg.
• Vi föreslår att siktet ställs in på järnväg
Värnamo – Ljungby - Markaryd.
• Kollektivtrafiken ska vara koldioxidfri
senast 2020 i Kronoberg.

• Kronoberg är glesbebyggt och linjetrafik
är inte möjligt överallt. Men anropsstyrd
trafik, närtrafik, kan ge landsbygdsbor
möjlighet att bo kvar hemma och även
komma hemifrån till tätort för att handla
t ex. Närtrafiken ska byggas ut snabbt i
hela länet.Det är en viktig faktor i människors frihet, rörlighet och landsbygdsboendets villkor. Närtrafiken är också viktig
för ungdomar och ska fungera kvällstid
och helger också.
• Bussarna ska vara pålitliga, bekväma
och successivt anpassas till orternas och
befolkningens utveckling.
• Sommartid ska viss del av busstrafiken

• Region Kronoberg ska stimulera sin medarbetare att ta cykeln med olika metoder. I och med elcyklarna är pendling per
cykel betydligt bekvämare än tidigare.
Cykelvägplanen ska förverkligas. Cykelvägarnas andel av statliga och regionala
medel ska öka jämfört med bilismens.
Besöksnäringen
Region Kronobergs helägda bolag Destination Småland AB ska vara ett verktyg för att utveckla besöksnäringen. 25
maj 2018 invigs första nationalparken
i Kronoberg, den 30nde i landet. Det är
Nationalpark Åsnen, som ska attrahera
fågel- och naturvänner från hela världen.
Småskalig företagsamhet ska växa upp

och kommer att gynna landsbygden området.
• Resurserna till Destination Småland
ska medge aktivt arbete för att stimulera
besöksnäringen, stötta den vid behov och
marknadsföra hela regionens besöksmål
med betoning på småföretag på landsbygden.
• Arbetet för att göra besöksmålen tillgängliga för personer med funktionsvariationer ska intensifieras.
• Kollektivtrafik till frekventa besöksmål
ska fungera sommartid.
• Regionen ska verka för att slottsruinen
Kronoberg blir restaurerad, åtminstone
delvis, så att Vasaborgen blir intressantare och så att den kan användas för fest
och teater, musik och utställningar.

Ljungbergmuseet, Berättarnätverket Kronoberg, Italienska Palatset, Musik i Syd,
Linneateatern, Regionteatern Blekinge
Kronoberg, studieförbund och alla andra
– det finns många som bidrar till ett gott
liv i Kronoberg och regionen ska ta ansvar för tillräckliga resurser.
• Ljungbergsmuseet har etablerats som
bildkonstens centrum i Kronoberg. För
att leva upp till det och orka utveckling
krävs uppenbarligen mer statliga och regionala resurser. Vi ska verka för det.
• Natur med fiske, fåglar och biologisk
mångfald är ett område att ta vara på
för att ge både närboende och långväga gäster kunskaper och upplevelserKanot-, vandrings- och cykelleder kan
med fördel knytas till både historia, kultur och hantverk.
• Kulturplanen är nyligen (våren 2018)
antagen i regionfullmäktige och ligger till
grund för vänsterpartiets politik på området.
• Studieförbunden har en stor bildningsverksamhet som aktivt bidrar till integration. Här möts alla människor.
Forskning och utveckling (FoU)

Kultur
Uppleva, skapa, levandegöra, fördjupa,
glädja, lyfta, provocera, bevara – ja, kultur ger livet mening och vidgar vetande
och förståelse. Kulturparken Småland/
Smålands museum, Kulturarvscentrum,

Tack vare Vänsterpartiets påverkan har
budget för 2018 – 2020 inneburit en höjning av anslaget för FoU med fem miljoner kr varje år. Det betyder mer medel
att kunna medfinansiera forskning med,
mer medel till Region Kronobergs medarbetare (läkare och sjuksköterskor) för
att forska del av sina tjänster och mer
medel att samverka med Linnéuniversitetet för. Vänsterpartiet inser vikten av att
kunna tillhandahålla möjligheter för an-

ställda att utvecklas och utveckla innovationer och nya kunskaper. Vi inser också
att samverkan och omvärldsbevakning
är en del i regionens framtida styrka och
attraktionskraft. Medarbetare, rekryteringen, patienterna och deras anhöriga – alla
tjänar på FoU-verksamhet.
• Resurserna till forskning och utveckling
ska öka successivt. Inför 2021 års budget
ska utvärdering av FoU-verksamheten
göras och ny bedömning av vilka nya resurser som behövs för att hålla hög nivå
på verksamheten.
• Särskilda ansträngningar ska göras för
att sjuksköterskor ska kunna forska i sina
tjänster.
• Samverkan med Linnéuniversitetet kan
och ska intensifieras.
Hållbar utveckling i hela regionen
Kronoberg innehåller mycket landsbygder; byar, gårdar, skog, småvägar, åkrar,
ängar, För att även landsbygder och
småorter ska leva vidare finns minst två
förutsättningar: Bredband och bostäder.
En viss förnyelse av bostäder krävs för
att befolkningsutveckling ska bli möjlig.
Bredband krävs för både boende och
företagande.

går genom områden som inte nås av järnväg. Det är viktigt att dessa har bärighet
och bra bredd. Ett exempel på behov av
breddning är väg 941 mellan Fröseke och
Grönskåra.
• Det privata näringslivet såväl som den
sociala ekonomin och Arbetsintegrerande
företag (ASF) spelar stor roll för både
stad och lands utveckling, för arbete och
sysselsättning i hela kommunen. Goda
relationer ska upprätthållas mellan de privata, offentliga och sociala sektorerna.
• Region Kronoberg håller på att ta fram
en Agenda 2030, ett hållbarhetsprogram
utifrån FNs mål för 2030 – allt från jämställdhet till att avskaffa fattigdomen i
världen och att alla barn ska gå i skola.
• Som socialister, feminister och antirasister med fötterna i ekologiskt tänkande
välkomnar vi arbetet med Agenda 2030
och ser fram mot att kunna påverka barns
och barnbarns framtid på ett positivt sätt.

• 100 % bredbandstäckning för fastboende 2022 är målet.
• Regionen ska efterfråga och upphandla ekologiska och närodlade livsmedel.
Självförsörjningsgraden ska öka.
• Det finns i Kronoberg hög andel mindre
vägar som är viktiga för näringslivet, t ex
skogsproduktion och transporter. Många

kronoberg.vansterpartiet.se
regionkronoberg.vansterpartiet.se

