
 

Valprogram 2022 för Centerpartiet i Region Kronoberg 

MAKT ÖVER DIN VARDAG OCH DITT LIV 
Centerpartiet i Kronoberg beskriver i det här programmet våra tankar och idéer för Kronoberg som 
ett tryggt län där alla invånare får kraft och makt över sina liv och sin hälsa. 

Framgångar 2018–2022 
Under innevarande mandatperiod samarbetar vi inom Allians Kronoberg. Vi har tillsammans utvecklat 
regionens verksamhet. 

 Vårdval har införts inom Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, vilket lett till kortare väntetider. 

 Stora investeringar har gjorts på lasarettet i Ljungby för mer rationell sjukvård, liksom vid 
vuxenpsykiatrin, rehabverksamheten och vuxenhabiliteringen. 

 I varje års budgetarbete har Centerpartiet fått gehör för viktiga krav, som särskilda lönepotter 
för nyckelgrupper som specialistsjuksköterskor,  

 Regelverket inom vårdvalet har reformerats så att vårdcentralerna har möjlighet att ta större 
ansvar för de vårdsökandes hela situation. 

 Satsningar har gjorts för skolelever inom flera områden som t ex Vetenskapens hus i 
Markaryd, Microsculpture i Älmhult, Jobbcirkus i Ljungby, vilka alla är Science Centre-noder. 

 Regiontrafiken har utökat och anpassat turlistor efter resenärernas krav. 

 Biljettpriset vid länsöverskridande resor med regiontrafiken har sänkts vilket varit viktigt för 
studenter och pendlare. 

 Regionens prioriteringar av vägupprustning har fått genomslag i Trafikverkets planer vilket 
lett till att flera viktiga vägprojekt startats. 

 Satsningar på Grimslövs folkhögskola. 

 Planering pågår om byggnation av nytt scenkonsthus för Regionteatern Blekinge Kronoberg. 

 Beslut om tillbyggnad och renovering av Ryssbygymnasiet. 

 Bättre förutsättningar att kunna söka mer EU-medel framåt. 

 Kronoberg har fått ökade statliga medel för regional utveckling. 

  



Vårt program inför valet 2022 
Region Kronobergs huvudansvar är hälso- och sjukvården. Vi sätter patienten i fokus med 
personcentrerad nära vård. Vi som individer ska vara aktiva och delaktiga i vården. Vi måste ha 
effektivare samverkan mellan kommunernas hemsjukvård, äldreomsorg och Region Kronobergs 
hälso- och sjukvård. En god folkhälsa är grunden för ett livskraftigt samhälle och har avgörande 
betydelse för alla medborgares livskvalitet. Därför krävs målinriktat och förebyggande arbete med 
tidiga insatser för att främja hälsa. 

Region Kronoberg har övergripande ansvar för den regionala utvecklingen tillsammans med 
kommunerna, näringslivet, universitet med flera regionala parter. Vi vill också stödja civilsamhället.  

Centerpartiet är den gröna rösten i länet och arbetar för bättre miljö och förnybar energi. 

Vi vill ha ett hållbart samhälle och därför uppmuntrar vi lokala initiativ, exempelvis lokal elförsörjning. 
För att säkra verksamheten mot störningar av olika slag, krävs omfattande arbete för att stärka 
beredskap och cybersäkerhet. 

Nära vård en nyckel till god vård 
Centerpartiet vill att vården ska ges nära medborgaren och att vi som individer ska kunna påverka 
och ha makten över vår vård. Större delen av vården ska ges med vårdcentralen som nav. En 
förutsättning är god tillgång till nödvändig personal och god tillgänglighet i hela länet. Som patient 
ska man få vara delaktig i vårdprocessen och ta eget ansvar. 

Patienten i fokus 
Utveckla vårdens möte med individen. Vården ska vara av hög kvalitet och med kontinuitet vad gäller 
vårdkontakt. 

 God tillgänglighet på länets vårdcentraler efter patientens behov. Det ska bli enklare att boka 
tid, uppsöka och kontakta alla vårdcentralerna.  

 Satsningar på e-hälsa samt digitala lösningar kan ge snabbare insats för patienten.  

 Skärp vårdgarantin. Garantin ska gälla utförd vård - från sökning till slutförd vårdinsats. 

 Vårdköerna som blivit längre under pandemin ska arbetas bort. 

 Alla ska kunna välja fast vårdkontakt eller fast läkarkontakt. 

 Förebyggande hälsosamtal på länets vårdcentraler. 

 Personlig hälsoplan för personer med risk för folksjukdomar.  

 Utökad mammografi till fler åldrar. 

 Erbjud allmän screening för prostatacancer. 

 Stötta och vara delaktiga i kvinnojourerna. 

 Öka kompetensen om våld i nära relationer liksom hedersvåld. 

 Beroende av alkohol, narkotika, doping, tobak och spel måste motverkas. Patienter ska få 
behandling, stöd och uppföljning i samverkan med kommunerna. 



 

 Verka för att etablera mansjour i regionen för att skydda män utsatta för våld i nära 
relationer. 

Decentraliserad vård - vardaglig och akut vård ska finnas nära. 
Vi vill stärka regional sjukvård - slopa tankarna på att förstatliga sjukvården. Region Kronoberg ska 
präglas av decentraliserat arbetssätt där den enskilde bestämmer mer över sin vardag.  

 Två akutsjukhus ska finnas i länet.  

 I Ljungby ska den planerade upprustningen och ombyggnaden av sjukhuset fortsätta.  

 I Växjö ska ett nytt modernt sjukhus byggas. Därmed säkras verksamheten under 
byggnadstiden.  

 Förlossningsvården ska ha hög kvalitet och god kontinuitet. Det ska vara tryggt och säkert att 
föda barn i Kronoberg. 

 Inför fler standardiserade vårdförlopp för fler diagnoser (beskriver vilka utredningar och 
behandlingar som ska göras inom en viss tid. 

 Erbjud fler specialistinriktningar på länets vårdcentraler för mer nära vård efter patientens 
behov.  

 Fysisk aktivitet på recept (FAR) ska vara lika självklart som medicin. 

 Utveckla en modell för Kultur på recept för bättre hälsa och ökat välbefinnande. 

 Inför naturunderstödd rehabilitering (Grön rehabilitering) som behandlingsform, som 
kompletterande vård för patienter med utmattningssyndrom, depression, stroke mm. 

 Jämlik och nära ambulansvård i hela länet. 

 Utveckla ambulanspersonalens arbete med tidiga insatser hos patienten. 

 Tandvårdskliniker ska finnas i hela länet nära medborgarna. 

 Samordna vården för de mest sjuka äldre med utgångspunkt från länets vårdcentraler.  

 Förstärk kommunal hemsjukvård med specialistsjuksköterske- och läkarkompetens dygnet 
runt. 

 Minska antibiotikaanvändningen 

 Prioritera förebyggande folkhälsoarbete, bl.a. genom stöd till civilsamhället, 
idrottsföreningar, studieförbund m fl. 

 Fler intraprenader eller entreprenader inom vården. 

 Uppmuntra socialt företagande till exempel genom ideellt, offentligt partnerskap. 

Barnens bästa en självklar utgångspunkt - "Kronobarnsmodellen" 
Prioritera förebyggande arbete för barns och ungdomars psykiska och fysiska hälsa gemensamt med 
skola, socialtjänst, sjukvård, polis m fl. 

 Samla all specialiserad barn- och ungdomsvård. 



 Höj åldersgränsen för Barn- och ungdomshälsan till 23 år. 

 Starta ”Mini-Maria” för ungdomar i Kronoberg - första linjens vård för beroende och 
missbruk. Samverka med skola, polis och andra regioner. 

 Gör ungdomsmottagningarna mer tillgängliga på ungdomars villkor.  

 Köfri Barn- och ungdomspsykiatri (BUP), bland annat genom vårdvalet. 

Regional utveckling för ökad livskvalitet 
Vi driver aktiv politik för vårt lokala näringsliv och för små och medelstora företag. Vägar och järnvägar 
behöver rustas upp. Bredband ska byggas ut till alla hushåll i länet. Ett decentraliserat kulturliv är 
viktigt för både medborgare och näringsliv. 

Kronoberg – ett småföretagarlän 
 Satsa på utökat samarbete mellan region och kommunernas näringsliv i Business Region 

Kronoberg (BRK). 

 Destination Småland ska utveckla besöksnäringen i Kronoberg. 

 Upphandlingar planeras så att lokala aktörer lätt ska kunna lämna anbud. 

 Utveckla stöd till länets småföretagare som t ex ”konsulttimmen”. 

 ”Mikrostöd” är viktigt för att gynna initiativ, företag och kreativitet i hela länet. 

 Underlätta ägarskiften i småföretagen genom kompetensutveckling, konsulthjälp mm. 

Ett grönt län för långsiktig hållbarhet 
 Underlätta för att bygga ut vindkraft och solenergi. 

 Ta fram en strategi för vätgasutveckling för länet  

 Vätgascentrum i Kronoberg. 

 Satsa på grön el genom solceller på regionens fastigheter. 

 Bygg ut laddmöjligheter för laddbara fordon på alla Regionens verksamheter. 

 Stötta hållbar vattenförsörjning i Kronoberg. 

 Arbeta för ökad tillväxt och mångfald i skog ägd av enskilda skogsägare. 

 Stötta träcentrum - forskning och utveckling inom träteknik och byggande. 

 Bättre förutsättningar för livsmedelsproduktion in länet. 

Väl utbyggd infrastruktur i hela länet 
 Upprusta länets vägar! Det mindre statliga vägnätet ska underhållas och förnyas för fortsatt 

utveckling i hela länet. Det ska även gälla grusvägar.  

 Hastighetssänkningar ska inte användas allmänt utan där det behövs. Därför vill vi förbättra 
trafiksäkerheten genom variabla hastigheter på våra vägar med elektroniska 
hastighetsskyltar.  

 Bredbandsutbyggnad prioriteras, digitala tjänster ska nås av alla. 



 

 Utveckla Växjö/Småland Airport till en hållbar flygplats med klimatvänligt flygbränsle. 

 Fler tåg och längre tågdygn med fler avgångar. 

 Dubbelspår mellan Växjö och Alvesta. 

 Trafikstart snarast för tåg mellan Markaryd och Halmstad 

 Trafikstart för Krösatåget mellan Växjö och Emmaboda samt med tågstopp i Åryd och Skruv. 

 Vi behöver fler tågspår för både gods och regional kollektivtrafik 

 Utveckla närtrafiken att även gälla helger. 

 Tätare avgångar på lokala busslinjer. 

 Region Kronoberg ska aktivt delta i arbetet att få till fler punkter för laddning av elfordon i 
länet bland annat genom en plan för laddinfrastruktur. 

Bra utbildningar viktiga för både medborgare och näringsliv 
 Decentralisera Linnéuniversitetets utbildningar ut i länets kommuner. 

 Skapa en decentraliserad läkarutbildning i Kronoberg med de tre sista åren i Växjö. Detta 
måste göras i samarbete med t ex Lund eller Linköping. 

 För att klara kompetensförsörjningen måste vi satsa på YH-utbildningar. 

 Vi ser ett behov av utbildning i exempelvis slakt och livsmedelsförädling. 

 Regionen ska vara den sammanhållande länken och föra diskussioner med kommunerna om 
samarbete om olika gymnasieutbildningar. 

 Arbeta för att fler undersköterskor utbildas i regionen. 

 Etablera en juristutbildning vid Linneuniversitetet för att kunna möta framtida utmaningar. 

 Satsa på fler snabbspår till färdiga yrken som utgår ifrån en kartläggning av individens 
kunskap och färdigheter, för att göra fler anställningsbara.  

 Satsa på vidareutbildning och utbildning i bristyrken inom regionen. 

Personalen är den viktigaste resursen 
Region Kronoberg ska vara en god arbetsgivare och erbjuda bra arbetsmiljö. Ingen ska behöva bli 
sjukskriven på grund av arbetsplatsrelaterade orsaker. 

 Arbetsmiljön ska vara god och förbättras med arbetsmiljöutbildning. 

 Utveckla karriärvägar för personalen. 

 Kompetenshöjning i vården där samtjänstgöring erbjuds anställda, både på vårdcentraler och 
i hemsjukvården. 

 Samarbeta med kommunerna angående kompetenshöjning av alla inom vården.  

 Stimulera och förenkla så att en större del av personalen utnyttjar friskvårdsbidraget. 

 Underlätta valideringen av utländska utbildningar. 



 Ta vara på erfarenhet och kompetens även efter pension. 

 Underlätta för praktikplatser - regionen och kommunerna bör vara föregångare. 

 Utveckla arbetsplatserna med nya metoder och ny teknik. 

 Erbjuda anpassade arbetsplatser för personer med olika funktionshinder. 

 Avskaffa delade turer. 

 Erbjud heltidsanställning vid nyanställning. 

 Bedriv konkurrenskraftig lönepolitik som gynnar kompetens, erfarenhet och kvalitet. 

Kultur för alla åldrar i hela länet 
 Satsa på ett nytt Scenkonstens hus för regionteaterns behov. 

 Stärka de regionala bidragen till kultur, idrott, folkbildning och ideella föreningar.   

 Arbeta för att samhällets bidrag till föreningslivet fördelas jämställt. 

 Stärkt värdegrundsarbete hos ungdomsorganisationerna. 

 Region Kronoberg ska satsa på olika kulturformer. 

 Stärka kulturevenemang runt om i länet. 

MAKT ÖVER DIN VARDAG OCH DITT LIV 


