Centerpartiet fick 9,93% av rösterna i valet till Region Halland 2014. Totalt 20095
hallänningar röstade på Centerpartiet i regionvalet och det är en ökning med 1516
röster. Det ger oss 7 av 71 mandat i regionfullmäktige. Vi bildar majoritet tillsammans
med M, L, KD och MP och Centerpartiet är näst största parti i majoriteten och har
företrädare i alla nämnder och styrelser. Centerpartiet har ordförandeposten i
Regionservice, lokala nämnden i Hylte, Stiftelsen för Hallands museum samt 1:e vice
ordförande i Regionstyrelsen och därmed ett av fem regionråd. Centerpartiet har oxå
platser i arbetsutskotten i driftnämnderna för Hallands sjukhus, Ambulans - Diagnostik Hälsa och i Kultur & Skola.
Hallänningarna ska ha bra vård på rätt plats, i rätt tid och av rätt kompetens. Vi vill att
invånarna och patienterna ska kunna påverka sin vård och tycker att Vårdval Halland är
en bra modell. Det finns ändå alltid detaljer och justeringar som behöver göras för att
ständigt förbättra. I valet 2014 drev vi frågan om mobila läkare som kan göra hembesök.
Detta håller nu på att införas och två testområden är igång sedan våren 2015. Avsikten
är att modellen ska införas i hela Halland och att vi därmed har förstärkt läkarmedverkan
i hemsjukvården i Halland och att det finns läkare som kan göra hembesök.
Region Halland har ansvar för regional utveckling och tillväxt. Mycket arbete handlar om
att tillsammans med kommunerna, näringsliv, högskola och olika organisationer skapa de
bästa förutsättningarna för att Halland ska utvecklas och sträva mot visionen Halland bästa livsplatsen. Kraften blir som bäst när många hjälps åt och strävar i samma riktning
utifrån sina förutsättningar och uppdrag. Centerpartiet i Region Halland har alltid fokus
på utveckling och tillväxt i hela Halland och har alltså ett starkt fokus på landsbygdens
förutsättningar och möjligheter.
Sunt förnuft är viktigt för att hitta de bästa lösningarna. Centerpartiets uppfattning är
också att skattepengar ska man vara rädd om. Varje krona ska göra nytta för
hallänningarna.
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Klicka vidare på fliken ”Om Region Halland” och därefter ”Politik och beslut”. Där kan du
söka i förtroendemannaregistret eller på nämnder och styrelser.

