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Skåne är fantastiskt. Vi har en varm välkomnande befolkning, lummiga skogar, rapsfält
och långa stränder. Vi har forskning, utveckling och framstående lärosäten. Som en del
av den dynamiska Öresundsregionen, med närhet till kontinenten finns oändliga
möjligheter till utveckling, innovation och en blomstrande arbetsmarknad.
År 2018 gick Centerpartiet i Skåne till val på visionen om att hela Skåne ska leva. En
vision om ett grönt Skåne som håller ihop. En region där medborgare, företag och
föreningar har möjlighet att växa och utvecklas. En intensiv valrörelse och ett tydligt
politiskt ledarskap gav resultat. Skåningarna gav Centerpartiet sitt förtroende och
partiets mandat i Regionfullmäktige ökade. Tillsammans med övriga Allianspartier tog
Centerpartiet över rodret för Region Skåne. Där fick Centerpartiet äntligen möjlighet att
förhandla och implementera den frihetliga politik vi hade gått till val på.
Nu kan vi konstatera att Centerpartiet gjort skillnad. Vi har fått fler partier att inse vikten
av ett frihetligt Skåne som präglas av hållbarhet, närhet och valfrihet. Halvvägs in i
mandatperioden kan vi konstatera att vi har fått igenom stora delar av den politik vi gick
till val på. Det är inte bara en seger för skåningarna utan också en biljett på att närodlad
politik gör skillnad på riktigt. Nu behöver vi därför mer gröna förslag att genomföra i
Skåne.
År 2020 såg Centerpartiet i Skåne ett behov att påbörja utvecklingen av nya politiska
förslag att driva fram till och under valrörelsen. Fyra politiska programgrupper tillsattes
och en mängd politiska förslag presenterades. Under hösten 2020 gick förslagen på
remiss till centerrörelsen i Skåne. Även kretsarna gavs möjlighet att tycka till och komma
med förslag.
Våren 2021 tillsatte distriktsstyrelsen en programgrupp som fick i uppgift att bearbeta
förslagen. Gruppen genomförde en bearbetning och sorterade ut dem förslag som man
tror kan vara genomförbara innan mandatperioden är slut. Övriga förslag skickades till
den valprogramgrupp som tillsats för att ta fram distriktets valprogram för 2022.
I detta program finns de politiska förslag som kommer att utgöra grunden för
Centerpartiet i Skåne under mandatperiodens kvarvarande tid. Programmet är ett
startskott på den kommande valrörelsen. Tillsammans lägger vi grunden för en ny politik,
en politik för ett nära och mer frihetligt Skåne. En politik för ett Skåne som håller ihop.
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Nära vård – nära i tid och rum
Alla skåningar har rätt att förvänta sig en vård i världsklass oavsett kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Vården ska ges på
rätt nivå och utan onödig väntan som kan innebära försämring av sjukdom eller
försämrad livskvalitet.
Den vård som skåningen behöver ofta ska erbjudas geografiskt nära eller om möjligt i
hemmet medan den vård man behöver vid enstaka tillfällen ska erbjudas där vi har de
bästa specialisterna. Alla våra tio sjukhus är nödvändiga för Skåne och har potential att
bli specialiserade. Samtidigt som vi måste tillgodose skåningarnas behov av vård idag
måste vi också våga blicka framåt. Det är viktigt att vårt Universitetsjukhus ligger i
framkant och ges de förutsättningar som behövs för att utveckla framtidens vårdbehov.
För att klara välfärden i framtiden, det gäller inte minst vården i Skåne, behöver vi satsa
på digitalisering, AI och automatisering. Vår personal ska ges möjlighet att arbeta på
toppen av sin kompetens varför teknik måste användas liksom nya yrkesgrupper som
kan avlasta i icke-vårdande situationer.

Därför vill Centerpartiet i Skåne att:
• Primärvården ges ett fortsatt uppdrag att förebygga fallskador samt vägleda

patienter för att undvika de samma
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

samtliga lediga vårdtider på patientens valda vårdcentral ska tillgängliggörs för
hen för att på så vis öka tillgängligheten
det sker en satsning på kompetensutveckling inom primärvården gällande psykisk
ohälsa
kompetensen om nutrition inom primärvården och specialistvården ökar
fler skånska vårdcentraler ska kunna erbjuda en bredare specialistvård och
specialistkompetens
samarbetet mellan Region Skåne, den kommunala äldreomsorgen och
skolhälsovården ökar och fortsätter utvecklas
det ges ett särskilt uppdrag kring äldres psykiska ohälsa med syfte att öka
samarbetet mellan geriatriken och psykiatrin
man aktivt arbetar för att förebygga undernäring hos äldre
utbytet av informationmellan regional sjukvård och kommunal omsorg stärks för
att öka effektiviteten i behandlingen av äldre multisjuka
man fortsätter verka för en ökad digitalisering inom vården
En storsatsning på en digital omställning i sjukvården sker för att ta bort alla
oönskade papperskallelser
patienten ska få utökade möjligheter att prata med sin läkare via skärm
man verkar för att de digitala förutsättningarna mellan hälsa- och sjukvården och
extern part förbättras
man verkar för en bredbandsutbyggnad i hela Skåne för att på så vis stötta
digitaliseringen av omsorgen.

•
•

ett preventivt arbete för god munhälsa hos Skånes invånare görs
man fortsätter verka för att tandvården ska ingå i högkostnadsskyddet

•
•

det körs psykiatriambulans i hela Skåne
samordningen mellan psykiatrin och den kommunala missbruksvården förbättras
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

den strukturerade samverkan mellan psykiatrin och somatiken intensifieras och
vidareutvecklas
det förebyggande arbetet med psykisk hälsa utökas i samarbete med de skånska
kommunerna
betydelsen av Skånes tio sjukhus befästs och att fortsatt utveckling av dem sker
vård ska erbjudas i hemmet så långt det är möjligt, legalt görbart och önskvärt av
patienten
närakuter etableras och utvecklas på fler orter i Skåne
de mobila vårdteamen blir fler för att öka tillgängligheten av vård i hela Skåne
en ambulerande röntgen införs
Lagen om valfrihetssystem (LOV) införs på fler områden
patienternas vårdval mer offensivt marknadsförs och underlättas genom att
tillgängliggöra möjligheten att jämföra olika vårdgivare genom till exempel
kvalitetsregister där vårdköer, kundnöjdhet och tillgänglighetsfaktorer kan
jämföras
den totala tiden från ambulansens utryckning till att patienten anländer till
sjukhus hålls till ett minimum
fler patienthotell startas
andelen rehabilitering som använder djur, natur och kultur för att förbättra
patientens hälsa ökar

•
•

samarbetet mellan skolornas elevhälsa och ungdomsmottagningarna ökar
den digitala tillgängligheten på regionens ungdomsmottagningar och BUP:s
telefonrådgivning ”En väg in” ökar

•
•
•

patienten själv ska vara delaktig i sin egen vårdprocess
rehabilitering för spelberoende utökas och fortsätter att utvecklas i Skåne
det införs en patientskola med syfte att ge patienten bättre kunskap om sin
sjukdom
satsningen på riktade hälsosamtal fortsätter och utökas
skåningarna erbjuds självhjälpsutbildning som en preventiv åtgärd för god hälsa
och goda levnadsvanor
Region Skåne fortsätter verka för en nollvision gällande självmord

•
•
•
•
•
•
•
•

man fortsätter arbetet med samordningen för ett Skånegemensamt
beredskapslager i Skåne
civilsamhället involveras i pandemivården vid behov
man verkar för att Socialstyrelsen ändrar sina regler gällande bloddonation till att
vara lika för alla
att man fortsatt stärker utbytet med Danmark för att underlätta för samarbeten
kring testbäddar, innovation och vårdprogram
personal, där det behövs, anställs för att utföra icke-vårdande insatser
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Gröna Skåne – Grönt nu och i framtiden
Skåne är en fantastisk plats, med ett speciellt rum i mångas hjärtan. Vi har blommande
rapsfält, lummiga skogar, långa stränder, sjöar och hav. Men övergödning av våra
vattendrag, hotade stränder, byggande på norra Europas bästa åkermark och bristande
infrastruktursatsningar hotar miljön och vårt klimat.
Centerpartiet vill att Skåne ska vara fullt av frisk luft, rent vatten och biologisk mångfald.
Vi vill se satsningar på nära och hållbar livsmedelsproduktion, förnyelsebar energi, ett
ansvarstagande grönt bostadsbyggande, bevarande av våra marina miljöer och
utveckling av gröna näringar. Våra satsningar ska påverka i både stort och smått och
Region Skåne ska vara ett föredöme i sina egna verksamheter. Med rätt satsningar och
prioriteringar kan Skåne fortsätta utvecklingen mot en hållbar och innovativ
framtidsregion för alla.

Därför vill Centerpartiet att:
• Region Skåne tar på sig ledartröjan när det gäller miljöarbetet i det offentliga
Skåne
• en strategi tas fram för att minska mängden farliga kemikalier i regionens
verksamheter
• solceller, så långt det är möjligt, placeras på Region Skånes byggnader
• Region Skåne verkar för en fossilfri elproduktion
• Region Skåne plastbantar sin verksamhet och minskar mängden fossil plast och
engångsartiklar
• Region Skåne kraftigt minska bruket av produkter som innehåller mikroplaster
• ett intensivt arbete för att förebygga och motverka antibiotikaresistens fortsätter;
både inom vården och vid upphandlingar
• Region Skåne främjar utveckling och innovation genom att använda sig av
innovationsupphandlingar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Region Skåne ska ha en fossilfri fordonsflotta
Region Skåne fortsätter sina satsningar på biogas och biodrivmedelsanvändning
för att minska miljöpåverkan, men bibehålla mobiliteten.
man verkar för att vätgas börjar användas i ett led för satsningar på fordon med
nollutsläpp.
man verkar för att fler laddstolpar upprättas för att öka möjligheterna för
människor att välja gröna fordonsalternativ
Region Skåne ambitiöst arbetar för att främja klimatsmarta upphandlingar av
transporter
regionala arbetsplatser, pendlarparkeringar, vårdcentraler och sjukhus utrustas
med laddstolpar
arbetet med att bygga ut en tredje fil på E6:an för klimatsmart trafik fortsätter
man verkar för fler biosfärområden i Skåne
Östersjösamarbetet och annat gemensamt arbete stärks med fokus på att
förbättra vattenkvalitén i både Öresund och Östersjön
man medverkar i arbetet med att säkerställa kvaliteten och tillgången på
dricksvatten i Skåne
man ska verka för att all nybyggnation ska ske genom grönt byggande som
förenar miljöhänsyn i byggprocessen med smarta miljölösningar i byggnaden
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Hela skåne – En region som hänger ihop

I Skåne ska du kunna leva och bo, arbeta och studera där det passar dig. Du ska inte
behöva känna dig begränsad av bristande uppkoppling eller mobiltäckning, utebliven
kollektivtrafik eller begränsade avgångstider. Hela Skåne ska ges samma möjligheter till
utveckling. Det är så vi skapar en region som hänger ihop.
Centerpartiet vill att hela Skåne ska leva hela året om. Regionens investeringar ska
gynna hela Skåne och vara vägledande för en hållbar region både nu och i framtiden. Det
ska finnas god tillgänglig hälso- och sjukvård med vårdcentraler i varje kommun och en
väl utbyggd digital vård. Det ska bli friare och enklare att bo och bygga, men vi
prioriterar också att ta vara på vår förstklassiga åkermark.
Centerpartiet vill skapa ett livskraftigt Skåne där företag kan blomstra, jobb skapas och
framtidstro formas. Skåningarna ska trivas i sin region och kunna ta del av ett
sprudlande kulturliv, närproducerade råvaror och vacker natur. Skåne ska vara en region
med stark självkänsla och gott samarbete även utanför våra gränser.

Därför vill Centerpartiet att:
• flexibla lösningar i kollektivtrafiken implementeras med hjälp av plusresor på fler
platser i regionen
• resandet för regionens invånare underlättas genom synkronisering av lokala
bussar och ankommande och avgående tåg
• varje kommun ska ha minst ett serviceombud för Skånetrafiken som kan
tillgodose all behövlig service för resande i regionen
• man verkar för att erbjuda flera sena och nattliga avgångar i kollektivtrafiken
• man verkar för att fler pendlarparkeringar byggs och de befintliga utvidgas
• man verkar för att underhållet av järnvägarna i Skåne förbättras och prioriteras
av Trafikverket
• man verkar för att Västkustbanan och Skånebanan rustas upp
• samarbeten för att samordna samhällsbetalda resor stimuleras
• att Skånetrafikens förseningsersättningar ses över så att den blir skälig
• digitala teknik används för att skapa framtidens mobilitetslösningar i Skåne
• kollektivtrafiken byggs ut till de skånska flygplatserna
• man verkar för att stambanorna till och från Skåne rustas upp för att klara en
ökad trafik
• cykelvägar som binder samman kommuner i Skåne byggs ut
• man verkar för att cykelvägar ansluter till kollektivtrafikens hållplatser
• man verkar för att en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör blir
verklighet
• en enhetlig taxa för sjukresor införs oavsett bostadsort i Skåne om behandlingen
enbart finns på ett ställe i regionen
•
•
•
•

man verkar för att alla invånare i Skåne ska ha tillgång till fast
internetuppkoppling senast 2025
hela Skåne ska ha tillgång till välfungerande och snabb mobiltäckning
elever erbjuds möjligheten till att utveckla entreprenöriella färdigheter med
koppling till det lokala och regionala näringslivet
Verka för ett närmre samarbete mellan näringsliv, arbetsförmedling, offentliga
arbetsgivare, kommunernas arbetsmarknadsenheter, akademin, idéburen sektor
och utbildningsanordnare för en effektivare matchning mellan arbetssökande och
arbetsgivare.
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•

Verka för att utveckla samarbetet i Greater Copenhagen

•

arbetet för att stärka den kommunala och regionala beredskapen av livsmedel och
andra förnödenheter fortsätter
offentliga aktörer i Region Skåne ska öka sina inköp av viltkött
man verkar för att gårdsförsäljning av alkoholhaltig dryck blir tillåtet
andelen närproducerade livsmedel i de offentliga upphandlingarna ökar

•
•
•
•
•
•
•
•
•

högklassig åkermark ska bevaras i största möjliga mån vid exploatering
Region Skånes investeringar görs med hänsyn taget till att gynna hela Skåne.
riksintressena i Skåne ses över och att såväl kommunerna som Region Skåne får
ett ökat inflytande över dem samma
Region Skåne fördelar sina verksamheter över hela Skåne
man verkar för att problematiken med gränshinder arbetas bort för att få en än
mer sammanbunden Öresundsregion
man verkar för att det skånska kulturlivet ska göras mer tillgängligt runt om i hela
Skåne
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TRYGGA SKÅNE – Tryggt för både dig och mig
I Skåne finns vackra byar, pulserande städer, storslagen natur, mysiga torg och parker.
Vi vill att alla skåningar ska kunna ta del av allt detta fantastiska. Men tyvärr är det
alldeles för många som skåningar känner sig otrygga i hemmet, på gator och i städer.
Orsakerna är många. Bristande integration, brottslighet riktad mot företagare,
hedersförtryck, våld mot kvinnor och skottlossningar på öppen gata. Samtidigt har
många typer av kriminalitet minskat, men det finns fortfarande en stor upplevd
otrygghet.
Centerpartiet vill att varje människa ska kunna leva och verka utan att känna oro i
vardagen. Alla skåningar ska känna trygghet och ha samma frihet att leva, växa och
utvecklas. Sjukvården ska vara trygg för både patienter och personal, hela Skåne ska ha
ett levande civilsamhälle och en trygg kollektivtrafik. Med rätt satsningar och
prioriteringar kommer Skåne bli en region där du kan känna dig ännu tryggare och mer
fri. En region utan diskriminering, hot eller våld. Oavsett kön, var du kommer ifrån, vad
du tror på eller vem du älskar.

Därför vill Centerpartiet att:
• samverkan mellan kommunerna i regionen ökar för att stärka arbetet med ett
tryggare Skåne
• det mer aktivt arbetas mot hedersrelaterad problematik och hedersrelaterat
förtryck
• det mer aktivt arbetas mot våld i nära relationer och sexuella trakasserier
• Region Skåne och kommunerna samverkar kring att ta fram förebyggande
åtgärder för att öka äldres trygghet i hemmet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

verka för att avancerad hemsjukvårds status höjs och att tryggheten stärks så att
det ses som ett gott alternativ för många patienter
säkerheten för patienter och personal i vårdsektorns lokaler tryggas genom att
det anställs fler vakter
Region Skåne ser över rutinerna för att minska att obehöriga personer kommer in
på slutna vårdinrättningar
att skapa en ökad trygghet på våra skånska akutmottagningar
man verkar för att påföljderna för attacker mot blåljuspersonal skärps
man verkar för att kollektivtrafiken upplevs som ännu tryggare av såväl personal
som passagerare med hjälp av trygghetsvärdar vid behov
bild- och ljudbevakning förbättras på alla bussar, tåg och större hållplatser
Region Skåne inför en larmknapp kopplat till regionens trygghetsnummer i
Skånetrafikens app
det införs flexibla nattstopp i den skånska busstrafiken
man verkar för att den upplevda tryggheten ökar i och omkring våra
stationsmiljöer i den skånska kollektivtrafiken
att Region Skåne verkar för att polisreformen fullföljs och där minst två
områdespoliser per kommun, utgör basen i den nära polisiära organisationen
att Region Skåne verkar för att polisresurserna finns ute bland människorna i vår
region
att Region Skåne verkar för att polisen förses med bättre verktyg för att klara upp
fler brott
att Region Skåne verkar för att polisen arbetar aktivt med förebyggande av brott
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