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Centerpartiet i Region Kalmar driver på för att utveckla hela regionen med en politik som ger kraft åt var-Centerpartiet i Region Kalmar driver på för att utveckla hela regionen med en politik som ger kraft åt var-
je människa och som ger alla i Kalmar län en möjlighet att utvecklas utefter sina förutsättningar. För det je människa och som ger alla i Kalmar län en möjlighet att utvecklas utefter sina förutsättningar. För det 
behövs en regional agenda för de många olika utvecklingsområden som Centerpartiets distriktsstämma behövs en regional agenda för de många olika utvecklingsområden som Centerpartiets distriktsstämma 
fastslagit. Det är en agenda för att utveckla hela Region Kalmar län på kort och lång sikt, en utveckling som fastslagit. Det är en agenda för att utveckla hela Region Kalmar län på kort och lång sikt, en utveckling som 
ska ske i samverkan med regionens invånare, civilsamhälle, företag, kommuner samt staten och dess olika ska ske i samverkan med regionens invånare, civilsamhälle, företag, kommuner samt staten och dess olika 
verksamheter - universitet och myndigheter.verksamheter - universitet och myndigheter.

Centerpartiet har under den gångna mandatperioden ingått i majoriteten i Region Kalmar län. Vi har med Centerpartiet har under den gångna mandatperioden ingått i majoriteten i Region Kalmar län. Vi har med 
agendan som utgångspunkt arbetat med frågor som nära vård, fast läkarkontakt, hälsosamtal, bredband, agendan som utgångspunkt arbetat med frågor som nära vård, fast läkarkontakt, hälsosamtal, bredband, 
infrastruktur, Matens hus, mer närproducerat och höga klimatambitioner. Utifrån denna agenda söker vi nu infrastruktur, Matens hus, mer närproducerat och höga klimatambitioner. Utifrån denna agenda söker vi nu 
väljarnas stöd att fortsätta arbetet.väljarnas stöd att fortsätta arbetet.

Demokrati och rättigheterDemokrati och rättigheter
Invånarna kan påverka hur Region Kalmar län styrs, bland annat genom att rösta. Vi arbetar för att bevara Invånarna kan påverka hur Region Kalmar län styrs, bland annat genom att rösta. Vi arbetar för att bevara 
och utveckla demokratin. Vi vill att du ska få bestämma mer över din vardag – var du än bor, och vill att och utveckla demokratin. Vi vill att du ska få bestämma mer över din vardag – var du än bor, och vill att 
makt ska finnas så nära människor som möjligt. Det ger kraft åt varje människa! När denna regionala agen-makt ska finnas så nära människor som möjligt. Det ger kraft åt varje människa! När denna regionala agen-
da skrivs pågår det ett krig i Europa och det är fortfarande ovisst i hur stor omfattning flyktingar kommer da skrivs pågår det ett krig i Europa och det är fortfarande ovisst i hur stor omfattning flyktingar kommer 
att söka sig just hit. Med anledning av detta vill Centerpartiet understryka vikten av att utgå ifrån varje att söka sig just hit. Med anledning av detta vill Centerpartiet understryka vikten av att utgå ifrån varje 
enskild människas lika värde i allmänhet och rätt till hälso- och sjukvård i synnerhet. I och med att barn-enskild människas lika värde i allmänhet och rätt till hälso- och sjukvård i synnerhet. I och med att barn-
konventionen numera är svensk lag är det viktigt att intensifiera arbetet med att säkra barns rättigheter till konventionen numera är svensk lag är det viktigt att intensifiera arbetet med att säkra barns rättigheter till 
delaktighet.delaktighet.

 Centerpartiet vill

 -  Utveckla invånarnas demokratiska möjligheter till påverkan på 
  regionens utveckling 
 - Att regionen systematiskt ska arbeta med att ta tillvara på   
  barns och ungas om hälsa och regionens verksahet som 
  framkommer i olika undersökningar

Nära och jämställd vård 
med patienten i fokus
Kalmar län präglas som många andra 
landsbygdslän av en åldrande befolk-
ning. Det i kombination med allt större 
svårigheter med kompetensförsörjning 
inom vård och omsorg gör att vi måste 
arbeta på andra sätt än vad vi gjort hit-
tills. Nära Vård innebär att hitta sätt att 
arbeta närmare invånarna, utifrån deras 
behov samt komma in tidigt med insat-
ser för att bana väg för goda levnadsva-
nor och förebygga ohälsa. I planeringen 
innebär det att sätta invånaren i cen-
trum i stället för organisationen. Arbe-
tet med övergången till Nära vård sker i 
en nära samverkan mellan regionen och 
kommunerna. Pandemin satte ytterliga-
re ljuset på brister inom sjuk- och äld-
revården som har bidragit till att sats-
ningar på omställningen till en nära vård 
måste intensifieras och skalas upp.



Din hälsa ska inte bero på vad du tjänar, var du bor eller vilket kön du har. Vilken vård du får ska inte heller 
bero på din bakgrund. Exempelvis går kvinnor med enbart grundskoleutbildning och utrikes födda kvinnor 
inte lika ofta på efterkontroller efter förlossning. Det är också vanligare att utrikes födda kvinnor uteblir på 
mammografikontroller.

Våld i nära relationer är ett allvarligt och utbrett samhällsproblem som påverkar kvinnors hela livssituation. 
Det är viktigt att personal inom hälso- och sjukvården och tandvården har kunskap kring problematiken 
och att arbetet med att upptäcka våldsutsatthet intensifieras
Under de senaste åren har Region Kalmar län 
drivit ett digitaliseringsarbete inom hälso- 
och sjukvården. Den digitala utvecklingen är 
ett viktigt steg för att utveckla vår sjukvård 
och för att fortsätta omställningen till Nära 
vård. Dels så handlar det om att hitta smarta 
och effektiva arbetssätt inom verksamheten, 
dels för att göra vården mer tillgänglig för 
medborgarna. Genom hemmonitorering och 
att få digitala stöd i hemmen så underlättar 
vi för flera patientgrupper med kroniska sjuk-
domar, detta är en förutsättning för att klara 
omställningen till nära vård. 
Digitaliseringen ger medborgarna en möjlig-
het att på ett bättre sätt följa- och påverka 
sitt vårdförlopp. Det kan till exempel handla 
om digital tidsbokning, möjligheten att kun-
na följa sin remiss via 1177 eller att ha ett di-
gitalt samtal med sin läkare. För Centerpar-
tiet är det viktigt att digitaliseringsarbetet 
fortsätter och intensifieras.

 Centerpartiet vill: 

 -  Att alla invånare i länet listas  
  på namngiven fast läkare -   
  fast läkarkontakt
 -  Att fler ska arbeta i primär-  
  vården och mer av vården ska  
  flytta närmare patienten
 -  Utveckla samverkan mellan   
  primärvården och specialist-  
  vården för att underlätta kon- 
  sultationer för att patienten   
  ska får rätt vård snabbare
 - Öka tillgängligheten till hälso - 
  centraler genom att ebjuda   
  fler tider - sen eftermiddag/  
  tidig kväll
 -  Att offentligt drivna hälsocen- 
  traler ska erbjuda dropp in
 -  Fortsätta stimulera möjlig-
  heten att öppna och driva   
  filialer till hälsocentraler runt  
  om i regionen

- Utveckla modellen med det så kallade 
 Hemsjukhuset och projekt Oscar så att det   
 kan användas i hela regionen
- Att äldres tillgänglighet till vård ska öka   
 genom att erbjuda möjlighet till hembesök i  
 hela regionen och genom förebyggande häl- 
 soinsatser för äldre. När du fyller 75 ska du  
 erbjudas häslosamtal i samverkan med be-
 rörd kommun
- Utveckla hemsjukvårdsteam i samarbete 
 med kommunerna som kan ge nära vård i 
 hemmet



 - Öka det medicinska stödet till 
  länets kommuner för att underlätta 
  omställningen till nära vård
 - Skapa en sammanhållen god och 
  nära vård för barn och unga genom 
  en stärkt samvekan mellan Barnhäl-
  sovården (bhv), elevhälsan, Barn- 
  och ungdomshälsan, och Barn och   
  ungdomspsykiatrin (BUP)
 - Satsa på att komma ut i länet med 
  en kombinerad tandvårds- och blod- 
  buss 
 -  Integrera primärvårdsjourerna i 
  sjukhusens akutverksamhet, så att 
  det blir enkelt för de som söker vård 
  att hamna rätt
 - Att grön rehab ska erbjudas inom 
  primärvården

- Att det sker en ökad uppföljning på 
 individnivå så att den som varit på akuten 
 eller annan sjukhusvård får uppföljning på 
 hemmaplan via primärvården
-  Se ett ökat fokus på en jämställd vård och 
 kvinnosjukdomar
- Säkerställa en än mer sammanhållen 
 vårdkedja mellan mödravård, förlossning 
 och eftervåd
-  Att regionen i högre utsträckning ska 
 arbeta förebyggande mot våld, upptäcka 
 våldsutsatthet och våldsutövande, bättre 
 kunna bedöma stödbehov och risken för 
 upprepat våld och bättre uppmärksam-
 mar barn i kontakter med vuxna våldsut-
 satt och våldsutövare

FÖR VARJE BARNS BÄSTA!



En tillgänglig vård med valfrihet
Hälso- och sjukvården har med kort varsel 
kunnat ställa om och skala upp vården av sju-
ka i covid-19. Omställningen har bland annat 
skett till priset av inställd och uppskjuten vård. 
Vården av covid-19-patienter har trängt undan 
annan vård och verksamhet. De fysiska besö-
ken inom primärvård och specialiserad vård 
har minskat medan de digitala besöken har 
ökat, och planerade operationer har ställts in. 
Rehabilitering av både covid-19-sjuka och pa-
tienter med annan diagnos har också fått stå 
tillbaka. Det finns också tydliga tecken på att 
människor medvetet har avstått ifrån att söka 
vård för att undvika att bli smittade, smitta an-
dra eller belasta vården. Vi kommer därför att 
leva med pandemins konsekvenser under en 
lång tid framöver.

Vi vill att människor ska ha rätt att välja vilken 
hälsocentral eller mottagning de vill gå till. Att 
det finns många utförare i vården gör att du 
som patient själv kan välja vilken vårdgivare 
du vill gå till. Det bidrar till högre tillgänglighet 
och skapar dessutom nya företag.

Centerpartiet vill

-  Prioritera arbete med att jobba i kapp  
 den uppskjutna 
 vården. Målet är att 95% av
 patienterna ska får vård inom 
 vårdgarantins gräns
- Att patienten i ett tidigt skede ska få  
 information om vilka vårdgivare som  
 kan erbjuda vård inom vårdgarantins  
 gräns
-  Införa vårdval inom områden där vän- 
 tetiderna är långa
-  Att mobilbiljetter erbjuds vid sjukresor  
 och i kallelser i hela länet
- Genom ökad valfrihet skapa flera möj- 
 ligheter och en bättre arbetsmiljö för  
 alla som jobbar inom vården
- Att det ska vara möjligt att kunna boka  
 en första tid för vårdbesök via webben  
 till olika vårdmottagningar

Krafttag för en förbättrad psykisk hälsa
Psykisk ohälsa ökar i samhället. Fler människor 
lider av ångest, oro eller andra psykiska besvär. 
Det har inneburit en större efterfrågan på och ett 
ökat behov av särskild kompetens för att hjälpa 
de drabbade. Centerpartiet vill ge alla i Kalmar län 
den hjälp de behöver. Ska vi lyckas med det krävs 
en stor insats för att rekrytera mer personal, ska-
pa digitala lösningar och öka flexibiliteten. Med nya 
och innovativa lösningar kommer fler kunna få hjälp 
snabbare. Detta gäller särskilt för barn och unga 
och deras familjer.



Förbättrad tandvård
Hur man mår i munnen har stor betydelse för övriga hälsan. Karies är en av de vanligaste folksjukdomarna, 
eftersom den drabbar mer eller mindre alla människor under deras livstid. Trots att sjukdomen går att före-
bygga utgör den ändå ett betydande hälsoproblem. Dålig tandhälsa kan göra att äldre får svårt att äta och 
få i sig näring. Dålig tandhälsa hos barn kan få långtgående negativa konsekvenser för deras hälsa i vuxen 
ålder.

Centerpartiet vill

- i högre grad och i samverkan med kommunerna måna både barns och äldres munhälsa. Arbetet  
 med tandborstning i förskolan behöver intensifieras för att få till detta i hela länet
- ge Folktandvården goda förutsättningar för att rekrytera och behålla både nya och erfarna tand- 
 läkare
- ge Folktandvården rätt förutsättningar för att jobba ner köerna och utveckla anslutningen till   
 Frisktandvården
- satsa på att komma ut i länet med en kombinerad tandvårds- och blodbuss

Centerpartiet vill

- planera för utveckling av verksamheterna vid sjukhusen så att man klarar teknikutveckling inom  
 till exempel radiologi, cancervård etc.
- utveckla stödet, även digitalt, till dig som har en kronisk sjukdom så att du bättre kan ta vara på  
 din hälsa och minimera riskerna för akut insjuknande
- utveckla cancervården genom sammanhållen vård, förbättrad rehabilitering, och standardisera 
 de vårdförlopp där tidsgränserna hålls
- utveckla patienternas stöd och kontakt under en vårdprocess så att du aldrig ska behöva känna  
 dig utlämnad och övergiven av vården
- att kriterier kring barnanpassad vård ska uppfyllas på flertalet av sjukhusens kliniker

En sjukhusvård i topp-klass
Vården och omsorgen ska finnas närmare, hålla hög kvalitet och finnas tillgänglig för alla i hela länet. Vi har 
idag tre fullt fungerande sjukhus i länet som ofta placerar sig högt i nationella jämförelser. Detta är något 
vi som invånare i Kalmar län ska känna stolthet över och Centerpartiet kommer arbeta för att slå vakt om 
dessa sjukhus och att fortsätta utveckla verksamheten. 

Centerpartiet vill

- skapa en tydlig ”En väg in” för barn och unga som lider av psykisk ohälsa 
- korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin genom att införa vårdval
- öka tillgången till ungdomsmottagning för unga i hela länet, både genom digitala    
 och mobila lösningar
- att arbetet med självvald inläggning på BUP och i vuxenpsykiatrin hålls i och ges utrymme att   
 utökas
- erbjuda digitala vårdmöten och digitala behandlingsalternativ inom både psykiatrin och första   
 linjen för psykisk ohälsa, och här särskilt inkludera äldre som mål grupp
- att primärvårdens suicidpreventiva uppdrag ska utökas
- se en ökad psykiatrisk kompetens inom primärvården
- satsa på att utbilda fler yrkesgrupper för att kunna erbjuda psykiatrisk hjälp och kontinuerligt   
 stärka kompetensen inom alla områden
- att naturunderstödd rehabilitering och medicinsk naturunderstödd terapi, så kallad Grön rehab  
 ska erbjudas



En attraktiv arbetsgivare med medarbetarna i fokus
Pandemin har på ett tydligt sätt visat att personalför-
sörjningen inom vården i hela landet saknar margina-
ler. Hälso- och sjukvården har med kort varsel ställt om 
och skalat upp vården av sjuka i covid-19. Det är i stor 
utsträckning personalens förtjänst. Omställningen har 
skett till priset av en extrem belastning för de anställda 
liksom inställd och uppskjuten vård. Vi kommer därför 
att leva med pandemins konsekvenser under en lång tid 
framöver.
Medarbetarna är sjukvårdens viktigaste resurs. Kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården är en 
stor och reell utmaning och det behövs välutbildade och kunniga medarbetare. För att kunskap och erfa-
renhet ska komma dig som patient till godo på ett fullgott sätt måste regionen erbjuda en bra arbetsmiljö. 
Där ska det ges rätt förutsättningar för att utföra ett arbete med god kvalité och hög patientsäkerhet. Nor-
men ska vara heltid med möjlighet att jobba deltid. Ett bra ledarskap/chefskap är viktigt i alla verksamhe-
ter. Ibland har varje chef för många medarbetare att leda.

Under senare delen av 2010-talet så kom det många nya människor till vårt land och vårt län. Människor 
som ofta bar med sig en stor kompetens inom olika områden som regionen som arbetsgivare har nytta av. 
Med tanke på det som nu händer i vår närhet i Europa där vi ser en ny stor flyktingvåg så kan vi förutsätta 
att det återigen kommer komma många nya människor till vårt län. Den kompetens som nu kommer till 
oss behöver vi ta vara på. Centerpartiet vill att det inom regionen ska erbjudas möjlighet att snabbt få sin 
kompetens validerad så att dessa personer så snabbt som möjligt kan komma ut i regionens verksamheter. 
Vi vill också att Region Kalmar län skall vara en samverkanspart via till exempel våra folkhögskolor och där-
igenom stötta initiativ som syftar till att snabbt få ut nyanlända på arbetsmarknaden. Detta är något som 
regionen som helhet kommer att tjäna på men inte minst så är det oerhört viktigt för den enskilda individen 
att snabbt få en möjlighet till integrering i det svenska samhället.
I den så kallade 24-7 verksamheten är det en stor utmaning att lösa personalbemanningen där treskift ofta 
ses som lösningen av verksamheten. Vi tror att det finns andra lösningar och det behövs därför en fördju-
pad konsekvensanalys kring sättet att organisera verksamheten och förbättrade förutsättningar att klara 
verksamhetens behov.

Centerpartiet vill

- att regionen upprättar en strategisk plan för att behålla och rekrytera personal. Arbetet med  
 snabbspår för att ta vara på sjukvårdsutbildade personer som kommit till landet utökas att om- 
 fatta fler områden, till exempel tandvård
- skapa bättre arbetsförutsättningar och villkor för dem som arbetar inom 24-7 verksamheten i   
 vården
- att det ska vara max 25 medarbetare per chef i regionens verksamhet i vården
- satsa på utbildning för chefer för att skapa en bättre arbetsmiljö
- att det är rätt grundbemanning i verksamheterna
- att det finns administratörer som avlastar läkare och sjuksköterskor administrativa arbetsupp-  
 gifter
- öka antalet utbildningstjänster för sjuksköterskor så att regionen klarar behovet av specialist-  
 sjuksköterskor och barnmorskor
- att utbildningstjänster och VFU-platser för sjuksköterske- och läkarstudenter ska finnas på våra  
 tre sjukhus
- ge utbildningsbonus till de sjuksköterskor som stannar i regionens verksamhet efter avslutad   
 utbildning
- utveckla karriärvägar för undersköterskor och sjuksköterskor
- permanenta satsningen med hälsokoordinatörer i kopplade till mödrahälsovården
- prioritera arbetet med att minska löneskillnader mellan män och kvinnor i regionens verksam-  
 heter



Centerpartiet vill

- med inspiration från Högsbypiloten utveckla det förebyggande folkhälsoarbetet i samverkan mel- 
 lan regionen, kommunerna, företag och civilsamhället
- att Region Kalmar läns kulturliv ska göras mer tillgängligt för dig som invånare i regionen. De regi- 
 onala kulturinstitutionerna har ett särskilt ansvar att sprida kulturen i hela länet samt att stödja  
 lokala aktörer
- att oavsett om du är barn, ungdom eller vuxen ska du ha möjlighet att ta del av kultur och få ut - 
 trycka din kreativitet
- att regionen ska stödja föreningslivet, studieförbunden och biblioteken i deras verksamhet
- att regionen, i samverkan med studieförbunden i regionen, ska arbeta med riktade insatser till  
 invånare som är särskilt drabbade av ohälsa
- att idrottens och kulturens betydelse för folkhälsan uppmärksammas
- att hantverk i olika former uppmärksammas. Vårt rika kulturarv ska värnas och synliggöras
- att digitala möjligheter till spridning av arrangemang används i större utsträckning, också för att  
 minska ojämlikheten av kulturutbud mellan olika orter
- att regionens barn och ungdomar regelbundet, oavsett vilken skola de går i, ska få möta regio-  
 nens kulturinstitutioner under skoltiden
- att kultur på recept ska erbjudas i hela regionen i samverkan med kommuner och föreningar
- att fysisk aktivitet på recept ska erbjudas i hela regionen i samverkan med föreningar

Stärkt kultur och civilsamhälle
Kulturen kan vara rolig, överraskande och sorglig. 
Den kan väcka känslor och tankar som vi kanske 
inte haft förut. För oss är det viktigt att kulturen ska 
vara tillgänglig för alla och att alla ska få ta del av 
kulturen oavsett var i länet man bor. Kulturens alla 
verksamheter har ett betydande värde för regionens 
innevånare och är en nyckel till ett öppet samhälle.  
Kulturen har också en viktig funktion i folkhälsoar-
betet. Kulturen ökar det fysiska, psykiska och socia-
la välbefinnandet vid en rad olika tillstånd. Kulturen 
med sin bredd och spets av ideella och professio-
nella aktörer bidrar till människors utveckling och 
förståelse av sig själva, andra och samhället. Att po-
litiken alltid ska ha en ”armslängds avstånd” när det 
gäller kulturens innehåll är för oss en självklarhet.

Civilsamhället har en viktig funktion för länets att-
raktivitet och våra medborgares välbefinnande. 
Civilsamhället erbjuder en gemenskap som ofta 
skapar ett sammanhang för människor och därmed 
främjar psykisk hälsa. Vårt rika föreningsliv i länet 
erbjuder en stor bredd på aktiviteter, allt ifrån ge-
menskap och kunskapsbyggande till idrottsrörel-
sens stimulans till rörelse och mycket mer. Allt detta 
bidrar till en bättre folkhälsa som bidrar till att bryta 
dåliga levnadsvanor som är problematiska för den 
enskilde och som belastar vården.



STÄRKT FÖRLOSSNINGS-
OCH MÖDRAVÅRD

FÖR VARJE FAMILJS BÄSTA!



Centerpartiet vill

- att regionen medverkar till minskad sårbarhet och ökad självförsörjningsgrad av mat, energi  
 och drivmedel
- att regionen bidrar till att säkerställa tillgången till dricksvatten till alla invånare och företag
- att fortsätta arbetet med att ersätta fossila produkter med förnybar energi, drivmedel och ma- 
 terial från de gröna näringarna
- att regionen, i upphandlingar, ska ställa högsta möjliga miljö och klimatkrav
- att regionen kontinuerligt skärper klimatmålen i den egna verksamheten
- att biobaserade engångsmaterial ska ersätta fossilbaserade engångsmaterial
- skapa samverkan mellan regionens ledande miljöteknikföretag, Linnèuniversitetet och Region  
 Kalmar län för att skapa framtida miljötekniklösningar

Ett miljö- och klimatarbete för framtiden
I vår region, såväl som i hela landet och glo-
balt, står vi inför stora miljöutmaningar. Ho-
ten från klimatförändringar, spridning av gif-
tiga kemikalier, nedskräpning av sjöar och 
hav och ohållbart utnyttjande av ekosyste-
met är hot mot all levande existens, plane-
tens överlevnad och en hållbar ekonomisk 
utveckling och tillväxt.     
Sverige har unika möjligheter att vara både 
ledare och vinnare i den globala omställning-
en. Med naturresurser som skog och mark 
och högteknologiska gröna företag kan en 
ekonomi med bas i det förnybara tillsam-
mans med våra råvaror ge Sverige ett för-
språng när hela världen måste ställa om.   
Svenskt lantbruk ligger långt framme när det 
gäller miljö- och klimatarbete. FN:s hållbar-
hetsmål är en möjlighet för Sverige som mat-
land att leverera produkter av hög kvalitet, 
säkerhet, djurskydd och miljöhänsyn till kon-
sumenter i både Sverige och utlandet.

När denna agenda skrivs råder krig i Ukrai-
na. Hur denna konflikt kommer påverka oss 
i framtiden är svårt att förutse men vi kan 
redan nu se att mat-, energi- och drivme-
delspriser ökar. Att öka Sveriges självförsörj-
ningsgrad på dessa områden kommer vara 
mycket viktigt under de kommande åren. Ef-
tersom Kalmar län har goda förutsättningar 
för produktion inom de gröna näringarna ska 
regionen i samarbete med berörda näring-
ar och andra aktörer medverka till en ökad 
självförsörjningsgrad och minskad sårbar-
het. Vi behöver öka självförsörjningsgraden 
inom såväl livsmedelsproduktion som ener-
giproduktion. De goda förutsättningarna som 
finns i Kalmar län behöver vi ta vara på.



   Centerpartiet vill

- att regionen stödjer det lokala utveck- 
 lingsarbetet med till exempel ortsanaly- 
 ser med åtgärdsprogram
- att regionen stödjer olika program och  
 projekt för landsbygdsutveckling och  
 aktivt tar vara på de EU-program som  
 finns för utveckling
- införa en regional servicegaranti som  
 innebär tillgång till olika slag av viktig  
 service i hela regionen
- att regionen i samverkan med kommu- 
 ner, föreningslivet och privata aktö-  
 rer stöttar servicepunkter på mindre  
 orter på landsbygden

man har släkt och vänner. Företag bildas av 
människor av kött och blod eller av andra företag 
för att manhar idéer och drivkraft, ser en affärs-
möjlighet. Företag etablerar sig med hänsyn till 
var marknaden finns, där infrastrukturen finns 
och alltmer där det finns tillgång till kompetent 
personal.  
Enligt Centerpartiets uppfattning är det viktigt att 
samhället skapar förutsättningar för människor 
att bo, leva och verka i hela regionen.

Ett stärkt lokalsamhälle
I ett samhälle med stark förändringstakt är det viktigt att städer, småorter och byar är attraktiva för 
människor och företag att leva, bo och verka i. Många av regionens kommuner, orter och samhällen är ut-
satta genom de olika trenderna under de senaste årtiondena.
Människor och företag besöker, bosätter eller etablerar sig inte bara för att det är Region Kalmar län. 
Människor besöker attraktiva platser. Människor bor eller bosätter sig där man hittar attraktiva boendemil-
jöer, bra skola och god service, möjligheter till kulturella upplevelser, närheten till ett arbete eller där 

Centerpartiet vill

- kraftfullt synliggöra och främja kvinnors företagande
- skapa ett utvecklingsprogram som omfattar attityder, regelhantering, myndighetsutövning  
 samt service till företagen
-  att regionen ska stödja kommunerna för att stärka näringslivsklimatet i hela Region Kalmar län
- att Region Kalmar län regelbundet informerar regionens företag om kommande upphandlingar
-  förenkla upphandlingsunderlagen och att de utformas så att mindre företag kan vara med och  
 lägga anbud på regionens förfrågningar
- att regionen ska stimulera nyföretagande och ge stöd till Ung Företagsamhet

Företagande ger jobb och välfärd i hela Region Kalmar län
Företagandet och jobben är grunden för den svenska välfärden. Genom företagande skapas jobb som ger 
människor inkomster. Skatten på företagsamheten samt från medborgarnas inkomster och konsumtion 
finansierar den gemensamma välfärden från staten, regionerna och kommunerna. Fler företag, växande 
företag, fler människor i arbete och inkomstutveckling är grunden för finansiering av de växande behoven 
inom sjukvård, omsorg och utbildning. Eftersom 30% av företagen leds av kvinnor och 70% av män finns 
det här en stor potential för ökat företagande och nya arbetstillfällen.

- att region Kalmar län aktivt arbetar med att minska avfallet från den egna verksamheten med  
 extra fokus på matavfallet
- bidra till att det finns förnyelsebart bränsle i länets orter



De gröna näringarna i Kalmar län
En viktig del av dagens och morgondagens arbetsmarknad finns på landsbygden, speciellt inom regionens 
livsmedelssektor. Region Kalmar län har en stor potential, tack vare de goda odlingsbetingelserna kombi-
nerat med regionens mjölk- och köttproduktion. Det finns hög kompetens, stor erfarenhet och hög kvalité 
inom vår primärproduktion och i förädlingsföretagen. 

Region Kalmar län är tillsammans med de övriga Smålandslänen Sveriges främsta skogsregion när det 
gäller omsättning, förädlingsvärde och sysselsättning. Skogen är viktig för både vår region och Sverige. 
Närmare 70 procent av regionens landyta täcks av skog, tillväxten är hög och vi har områden med helt 
unika naturmiljöer. Centerpartiet anser att ägande, ansvar och befogenheter går hand i hand. Det man 
äger förvaltar och vårdar man också till kommande generationer. För Centerpartiet är äganderätten en 
grundmurad rättighet. Därför anser vi att den svenska skogen även fortsatt bör vårdas och brukas enligt 
principen frihet under ansvar.

Det finns idag en stor brist på kompetent personal och brist på relevanta utbildningar inom de gröna nä-
ringarna och inom förädlingsföretagen. De utbildningar och aktörer som finns i sektorn i regionen bör få 
bättre kontakt med varandra och utveckla samverkan.

Regionen tillsammans med Linnéuniversite-
tet borde kunna initiera utvecklad forskning 
fokuserad på hela kedjan men också inför nä-
ringens utveckling mot ett mer resurseffektivt 
produktionssätt. De gröna näringarna är ock-
så förutsättning för utvecklingen mot ett fos-
silbränslefritt transportsystem.

Centerpartiet vill

- att regionens olika utbildningsaktörer  
 samverkar runt hela sektorns kompe- 
 tensförsörjning
- att det vid upphandling av livsmedel  
 ställs krav på motsvarande svenska   
 djurskyddsregler, miljökrav etc. Ande- 
 len närproducerade livsmedel som   
 används i regionens verksamhet ska  
 öka

- öka insatser för utvecklad förädling av livsmedel och produktion
- utveckla utbildningsmöjligheter inom mat och livsmedel tillsammans med regionens gymnasier,  
 folkhögskolor och Linnéuniversitet
- utveckla livsmedelssektorn i  regionen och tillvarata dess möjligheter att bidra till klimatomställ- 
 ningen bland annat genom stöd till utökad biogasproduktion
- tillvarata skogens positiva klimateffekter och kraftfullt öka byggnationen med träprodukter vid  
 byggnationer och ombyggnationer av regionägda fastigheter
- att regionen i samarbete med näringarna aktivt ska arbeta för att stärka förutsättningarna för de  
 gröna näringarna i Kalmar län
- fortsätta bidra till utvecklingen av konceptet ”Matens hus” som lanserats under mandatperio-  
 den



Infrastruktur för att hela regionen ska leva och utvecklas
Centerpartiets utgångspunkt är att hela Region Kalmar län ska leva. Vi måste tillvarata alla människors 
förmåga och hela regionens möjligheter för hållbar tillväxt. Som medborgare i Region Kalmar län ska man 
kunna bo, leva, studera, arbeta och åldras där man vill.
Oavsett om vi bor i städer, mindre tätorter eller på landsbygden är vi beroende av varandra. Därför krävs 
det kommunikationer och service i hela Region Kalmar län. Genom hållbar tillväxt i hela regionen vill 
Centerpartiet bygga broar över de mellanrum som idag finns mellan olika delar av regionen och mellan 
människor. Regionens företag konkurrerar på en regional, nationell och global marknad. Detta kräver en väl 
fungerande infrastruktur inom regionen och med omvärlden som klarar effektiva och hållbara transporter 
av människor, gods, tjänster och information.

Region Kalmar län har en viktig uppgift att i kontakter med kommuner och staten samordna arbetet med 
infrastruktursatsningar i Kalmar län. Regionen kan inte själv göra alla de insatser som behövs utan det 
krävs att alla nivåer drar åt samma håll för att lyckas.

Centerpartiet vill

- att 100 procent av regionens invånare och  
 företag ska ha tillgång till bredband till  
 2026 och att alla delar av regionen ska ha  
 tillgång till välfungerande mobiltäckning
- att Region Kalmar län arbetar för att trans- 
 portinfrastrukturen utvecklas för klimats 
 marta och konkurrenskraftiga transporter
- att Region Kalmar län arbetar för att  
 E22:an utvecklas till en modern Europaväg  
 där ”flaskhalsarna” byggs bort med högsta  
 prioritet, för ökad trafiksäkerhet och ökad  
 trafik på hela sträckan från Trelleborg till  
 Norrköping
- att Region Kalmar län arbetar för att riks- 
 vägarna i regionen rustas upp för effektiva  
 transporter
- att Region Kalmar län fortsätter arbeta för  
 en upprustning av Stångådals- och Tjust- 
 banan som möjligör arbetspendling utmed
 banornas olika delar
- att Region Kalmar län arbetar för att insatser görs på Kust till kust-banan med dubbelspår 
 Alvesta – Växjö, nytt stationsområde i Emmaboda samt ytterligare mötesspår på sträckan
- att Region Kalmar län arbetar för att ett sydostpaket utarbetas som lyfter infrastrukturen i 
 Region Kalmar län till en konkurrenskraftig nivå
- Regionens cykelstrategi med turistleder på Öland, utmed hela Östersjökusten med flera plat- 
 ser fullföljs. Att i samverkan med kommunerna arbeta för att cyckelvägnätet utvecklas i hela   
 länet, i alla kommuner
- att Region Kalmar län arbetar för att sjöfartens möjligheter tillvaratas, bl. a genom väl försörjd   
 infrastruktur till regionens större hamnar
- att regionen arbetar för att stärka Kalmar Öland Airports utveckling som en viktig pusselbit för  
 infrastrukturen i Sydöstra delen av landet
- att regionen medverkar till att infrastrukturen för biogasstationer samt snabbladdning av 
 elfordon med grön el utvecklas



GODA KOMMUNIKATIONER
&

BRA INFRASTRUKTUR

FÖR KALMR LÄNS
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Centerpartiet vill

- utveckla kollektivtrafiken för att underlätta pendling och skapa större arbetsmarknadsregioner  
 inom länet och med omvärlden. Den behovsstyrda närtrafiken ska fortsätta att utvecklas utifrån 
 invånarnas behov
- att zonsystemet moderniseras och att biljettpriserna utvecklas med mer kundanpassade priser  
 och för en närmare region
- knyta ihop Krösatågstrafiken med Växjö och Kronoberg så att ett sammanhängande pendel-  
 tågssystem skapas
- fortsätta arbeta för att utveckla Stångådals- och Tjustbanan. Banornas regionala betydelse för  
 att nå Linköping som tillväxtmotor är viktig men också för en fungerande arbetsmarknad med   
 arbetsmarknadsförstoring
- att närtrafiken på landsbygden utvecklas och likställs i hela länet så att människor kan ta sig till  
 samhällsservice, matbutiker, kollektivtrafiksplatser och andra mötesplatser
- att kraven på tillgänglighet skärps i bussar som används när tågen står still
- öka tillgängligheten i hela trafiksystemet och fortsätta utveckla färdtjänsten utifrån medborgar- 
 nas behov där kraven på tidhållning höjs
- att driften av kollektivtrafiken ska fortsätta att utvecklas utifrån kraven på hållbarhet samt 
 förnybar och trygg energiförsörjning vilket innebär att den svenska och lokala biogasen har 
 stora fördelar
- fortsätta utveckla kollektivtrafiken i skärgården

För många människor är landsbygdstrafiken, stadstrafiken och närtrafiken helt avgörande för att nå sam-
hällsservice, matbutiker och mötesplatser. I kostnadsjakten klarar inte enskilda linjer regionens krav på 
egenfinansiering. Kollektivtrafiken måste ses som en helhet och fungera tillsammans. 
Den anropsstyrda närtrafiken kompletterar den övriga trafiken. Den är flexibel och bidrar till samhälls-
servicen i stora geografiska områden med svagt trafikunderlag. Närtrafiken ger bra tillgänglighet och körs 
endast den sträcka kunder efterfrågar. Den ansluter till viktiga målpunkter och även annan kollektivtrafik 
för att resa vidare.

Region Kalmar län har gått i bräschen med övergång till miljövänliga, fossilbränslefria fordon. Sedan 2020 
är alla vägfordon inom kollektivtrafiken fossilfria, varav hälften av energin är biogas. Genom att tillvara-
ta gödsel och annan förnyelsebar lokal råvara för biogasframställning uppfyller vi både klimatmålen och 
minskar övergödningen av vattendragen och Östersjön. Kalmar län som jordbrukslän med hög djurtäthet 
kan utvecklas. 
Biogasen minskar importberoende av drivmedel och minskar därmed sårbarheten i samhället. Därför är 
det angeläget för Region Kalmar län att öka biogasanvändningen i kollektivtrafiken och fordonsflottan på 
bekostnad av importerat bränsle. I framför allt de större städerna är det lämpligt att också använda mer 
eldrivna fordon för att minska buller och luftföroreningar.

Kollektivtrafik för en närmare region
Region Kalmar län är en av de regioner i landet som 
har lägst antal invånare per kvadratkilometer och 
befolkningstätheten varierar kraftigt inom regio-
nen. Detta är en utmaning när företag och offent-
lig sektor behöver större arbetsmarknadsregioner 
för att klara sin kompetensförsörjning och när 
människor söker ett större urval av arbetsplatser 
för sin utveckling och försörjning. En helt övervä-
gande del av persontransporterna inom regionen 
sker med bil. Samtidigt är kollektivtrafiken en 
grundpelare för att förbättra persontransporterna 
lokalt, inom regionen, med grannregionerna och 
övriga omvärlden. För att nå målen om tillgänglig-
het till service och större arbetsmarknadsregioner 
måste både infrastrukturen och kollektivtrafiken 
utvecklas. 




