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Christer Persson, Strömsnäsbruk

Dina kandidater i regionvalet! 

Från vänster: 
Emelie Berg, Alvesta
Joakim Olsson, Urshult
Kerstin Wiréhn, Ljungby
Eva-Britt Svensson, Växjö
Matthias Sjöberg, Älghult



Goda villkor för personalen ger
bättre hälso- och sjukvård

Kerstin Wiréhn, Ljungby
Regionrådskandidat

Vi behöver förbättra personalens
arbetsvillkor, inte minst för att minska
hyrpersonalberoendet. Regionen har
idag stor personalbrist inom flera
kompetenser och vi anser att
personalen måste också ha större
möjligheter att påverka och
organisera sitt arbete.

Vänsterpartiet vill därför erbjuda
personalen bra lön, möjlighet till
arbetstidsförkortning, kompetens-
utveckling, friskvård på arbetstid och
karriärmöjligheter för att kunna
rekrytera och behålla den. Självklart
ska Kommunals yrkesgrupper få
tillbaka sitt ob-tillägg, precis som
andra personalgrupper. Det ska synas
i plånboken när man är med och
utvecklar verksamheter som
ungdomsmottagningar, vårdcentraler
eller nya behandlingsmetoder.

Den första vårdkontakten sker oftast
på vårdcentralerna. De behöver vara
tillgängliga, kunna erbjuda olika
kompetenser och ha stabila
personalgrupper. Läkarna ska ha
rimlig arbetsbörda för att kunna göra
sitt jobb bra. Därför vill vi ha max 1100
listade invånare per läkare. Nästan
hälften av sjukskrivningarna beror på
psykisk ohälsa.

Vi behöver förstärka psykolog- och
psykosociala resurser på
vårdcentralerna. Vänsterpartiet arbetar
för att den offentliga finansieringen av
nätläkarföretagens verksamhet ska
avskaffas, då den tar resurser från
vårdcentralerna.

Förlossningsvården är utsatt och
barnmorskorna larmar om omöjliga
arbetsvillkor. Andelen kvinnor som får
värkstimulerande medel och ges
kejsarsnitt ökar p g a otrygghet och på
att förlossningar skyndas på.
Målsättningen är en barnmorska per
födande kvinna för att få till den lugna
miljö som mamma och barn behöver.
Det pågår en diskussion om att skapa
barnmorskedrivna BB istället för
läkardrivna som idag. Vänsterpartiet
föreslår ett barnmorskedrivet BB i
Ljungby.

Den största personalbristen finns idag
på akuterna och förlossningen. För att
säkerställa bra vård och arbetsvillkor vill
Vänsterpartiet där införa
arbetstidsförkortning till 30-
timmarsvecka, med bibehållen lön!



Förebyggande vård -
förbättrar hälsan och
sparar pengar

Satsa på familjecentraler och
ungdomsmottagningar! Ju tidigare
ohälsa upptäcks – desto mindre
lidande och utgifter senare i livet.

Utveckla hälsosamtalen för
personer över 50 år, med särskild
fokus på socioekonomiskt utsatta
områden.

Utveckla arbetet mot heders-
relaterat våld och förtryck,
tillsammans med kommunerna.

Kunskap och information om nya
hjälpmedel ska spridas till
patienter, anhöriga och
medarbetare.

Äldre ska få regelbunden
genomgång av sina läkemedel för
att förebygga övermedicinering.

Utbilda personalen kontinuerligt i
frågor som rör HBTQI. Det kan
gälla såväl bemötande som
medicinsk behandling.

Inför organiserad prostata-
cancertestning för män över 50 år.
Det kommer rädda många liv! 

Anhörigvården är en stor och ofta
bortglömd del av den nära vården.
Den behöver ett aktivt stöd av både
regionen och kommunerna.

Utveckla vården kring ät- och
träningsstörningar, så att fler kan
få bra hjälp snabbt.

Alldeles för många ungdomar,
särskilt tjejer, lider av psykisk
ohälsa. Vi vill se en satsning mot
psykisk ohälsa, i samarbete med
kommunernas elevhälsa och
socialförvaltning. 

Kultur – Glädja, bevara,
fördjupa och provocera

Främja möjligheter för invånarna i
hela länet att själva utöva kulturella
evenemang. 

Studieförbunden bidrar till ökad
bildning, gemenskap, jämlikhet och
integration. Vi vill ge dem fortsatt
stöd. 

Lyft fram länets industrimuséer
inom besöksnäringen.



Besöksnäringen – 
främja företagande
och turism

Satsa på 
kollektivtrafiken!

Inför ett Klimatkort; ett resekort
för 3650/år för att uppmuntra fler
att resa kollektivt.

Inför avgiftsfri kollektivtrafik för
pensionärer och personer med
sjuk- och aktivitetsersättning. 

Inför avgiftsfritt sommarlovskort
för ungdomar.

Utveckla närtrafiken. Det ger
boende på landet möjlighet att ta
sig till arbete, utbildning, fritids-
sysselsättningar, nöjen och
handel. Närtrafiken ska också
fungera kvällstid och helger.

Sommartid ska busstrafiken
erbjuda turer till populära
besöksmål.

Samordna upprustning och
skyltning av smalspår, vandrings
och cykelleder, t ex Banvallsleden
mellan Ljungby och Karlshamn.

Regionens naturområden ska
värnas för att ytterligare
attrahera besökare från när och
fjärran. Det gynnar människor
och företag i Kronoberg.

Stötta de företag som arbetar
med naturnära besöksnäring. 

Besöksnäringen ska stöttas och
regionens besöksmål och företag
marknadsföras.

Intensifiera arbetet för att göra
besöksmålen tillgängliga för
personer med
funktionsvariationer.

En förutsättning för en hållbar framtid är
att främja en miljövänlig kollektivtrafik och
att cyklister och fotgängare prioriteras
framför bilismen. Målsättningen för
Vänsterpartiet är därför att
kollektivtrafiken på sikt skall bli så utbyggd
och billig att det för majoriteten skall vara
självklart att välja kollektivtrafiken framför
bilen, oavsett om det gäller daglig pendling
till arbetet eller fritidsresor.

En kollektivtrafik för alla och för alla delar
av livet kräver också ett jämlikhets- och
jämställdhetsperspektiv. Det innebär att
förutsättningarna för personer med
funktionsvariationer alltid måste tas i
beaktande. Funktionshinder-
organisationers kunskap om såväl problem
som lösningar inom kollektivtrafiken
skall användas och efterfrågas innan beslut
tas och genomförs. God kommunikation
och information för personer med
synnedsättning och hörselnedsättning är
en förutsättning, likaså att rulltrappor,
hissar och liknande underhålls och
fungerar i så hög utsträckning det bara är
möjligt.



Företagande,
forskning och regional
utveckling

När nytt sjukhus byggs måste
skyddsrum vara inplanerade.

Utrusta regionens byggnader
med sol- och/eller vindenergi för
hållbar och billigare energi.

Fortsätt utvecklingen mot ett
universitetssjukhus. 

Hela regionen tjänar på ett
utvecklat forsknings- och
utbildningsarbete.

Möjliggör för fler medarbetare
att forska som en del av sina
tjänster. 

Utöka möjligheten för
livsmedelsbutiker på lands-
bygden att söka servicebidrag

Regionen ska upphandla mer
ekologiska och närodlade livs-
medel.

Många mindre vägar är viktiga för
näringslivet och samhällsservice.
Dessa måste ha bärighet och bra
bredd. En sådan väg är 941
mellan Fröseke och Grönskåra.

Det privata näringslivet, den
sociala ekonomin och arbets-
integrerande företag spelar stor
roll för stad och landsbygd,
arbete och sysselsättning i hela
regionen.



Vänstertpartiets
viktigaste punkter för
Region Kronoberg

Arbetstidsförkortning och kompetensutveckling för att
kunna rekrytera och behålla personalen.

Din vårdcentral ska vara tillgänglig och erbjuda olika
kompetenser 

Inför ett Klimatkort; ett resekort för 3650/år för att
uppmuntra fler att resa kollektivt.

Inför avgiftsfri kollektivtrafik för pensionärer och personer
med sjuk- och aktivitetsersättning. 

 

Max 1100 listade invånare per läkare på våra
vårdcentraler

Se mer i vårat budgetförslag!




