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Hela Halland 
I Halland finns goda förutsättningar för att leva ett bra och aktivt liv. Halland 
kännetecknas av det långsträckta kustlandskapet, de stora öppna fälten, de 
många sjöarna och de vidsträckta skogarna. Det är en expansiv region dit både 
människor och företag flyttar. Här finns ett omfattande jord- och skogsbruk, en 
uppsjö med småföretag, en framtidsinriktad högskola och företag med 
spjutspetsteknologi. Halland kännetecknas också av ett rikt kulturutbud, 
framgångsrika idrottsföreningar och stora möjligheter till en aktiv fritid. Ändå 
finns det mycket som kan göras annorlunda och bättre för att ge möjlighet till en 
god utveckling i hela Halland. 
 
Oberoende av var i Halland du valt att bo och verka ska det finnas goda villkor 
att leva och utvecklas. 

Vi vill se hela Halland växa 
Halland är en välskött och välmående region som ska förbli självständig och 
sammanhållen. Ibland lyfts det idéer om att dela Halland vilket vi i Centerpartiet alltid 
sagt bestämt nej till. Vi tror att utveckling kräver närhet till invånare och företag samt 
mellan kommuner och region. Halland ska fortsätta utvecklas och växa. Halland ska förbli 
helt! 
 
Den halländska arbetsregionen sträcker sig redan idag utanför Hallands gränser och 
kommer vidgas ytterligare med bra kommunikationer i alla riktningar. Det ska vara lätt 
att bo i Halland och arbeta någon annanstans, t.ex. med hjälp av distansarbetsplatser 
eller digitala hjälpmedel, men det ska också vara lätt att pendla in till Halland. 
Centerpartiets politik ger bra förutsättningar för företag att etableras, utvecklas och 
anställa medarbetare i hela Halland. Halland ska vara en expansiv och kunskapsintensiv 
region med tillgång till eftergymnasial utbildning på yrkeshögskole- och högskolenivå. 
Högskolan i Halmstad och Campus i Varberg är viktiga aktörer som måste utveckla 
forskning och utbildning i nära samarbete med näringslivet. Centerpartiet vill att 
högskolan i Halmstad utvecklas till Hallands universitet.  
 
Det halländska samhället ska vara öppet, tryggt och inkluderande. De resurser och 
kompetenser, som våra nya svenskar besitter ska tas tillvara med öppna armar för att 
bidra till en utveckling i hela Halland. 

Vi vill fortsätta utveckla hela Halland 
För att Halland ska fortsätta sin positiva utveckling krävs det en politik som tar tillvara de 
resurser som finns och ger människor och företag möjlighet att utvecklas oberoende av 
var i regionen man befinner sig. Detta förutsätter att det finns goda och jämlika 
levnadsvillkor i hela Halland. Vår vision är att: 
 

• Du ska kunna lita på att det finns en nära vård och omsorg där människan står i 
centrum, en vård som bygger på valfrihet, tillgänglighet och hög kvalitet. 

• Du ska kunna lita på att det finns fungerande vägar och järnvägar med goda 
kommunikationer i hela Halland och tillgång till bredband genom fiber. 

• Du ska kunna lita på att Halland strävar efter att bli Sveriges främsta region inom 
miljövänligt företagande och grön energi. 
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Vård och omsorg nära dig	
Hälso- och sjukvården är till för din skull, att hjälpa dig till ett hälsosamt 
liv och att ge dig vård och om omsorg på dina egna villkor om du blir 
sjuk. Den är också en viktig del av attraktiviteten i Halland. 
 
Genom att vården finns nära och är lättillgänglig skapar den trygghet. 
Valfriheten är viktig. Mer fokus och resurser ska satsas på hälsofrämjande och 
förebyggande insatser. Vårdcentralerna ska förstärkas och mer vård ska ges i 
hemmet när det är lämpligt. Den digitala utvecklingen går mycket fort och ger 
nya möjligheter som ska tas till vara för att öka trygghet och kvalitet. Dessutom 
bidrar den till att kompetens och resurser används effektivt. Antingen du är 
patient eller närstående, så ska du få vara delaktig i vården och vården ska alltid 
ges utifrån patientens situation. Det kräver ökad samverkan mellan vårdens olika 
aktörer. Ledarskapet inom hälso- och sjukvården behöver utvecklas för god 
kvalitet, tillgänglighet och ekonomi i balans. Region Halland ska vara en bra och 
attraktiv arbetsgivare. Varje skattekrona ska göra nytta.  

Friskvård är bästa vägen till en bättre sjukvård 
• Ungdomsmottagningarna ska arbeta mer förebyggande kring självbild, tillit, 

sexualitet och psykisk ohälsa hos unga. Samverkan med kommunerna är viktig. 

• Hälsosamtal ska genomföras enligt Västerbottenmodellen. Alla invånare ska 
erbjudas hälsosamtal var tionde år från och med att man fyller 40 år. 
Hälsosamtalet ska följas av en handlingsplan. 

• Patientens och närståendes delaktighet i vården ska öka och ses som en resurs. 

• Regionen ska arbeta proaktivt med folkhälsoarbetet och stötta kommunerna i 
deras viktiga arbete kring kultur, idrott och fritidsaktiviteter. 

• Halland ska utvecklas till en region känd för sitt konst- och kulturliv. Utvecklingen 
av regionens kulturpolitik och de regionala kulturinstitutionerna ska ske i nära 
samverkan med kommunerna. 

Du väljer själv när, var, hur 
• Tillgänglighet och valfrihet är grunden för en bra sjukvård. Mötet med vården kan 

ske fysiskt, via telefon eller genom digitala kanaler. 

• Uppdraget i den nära vården ska utökas. Digitalisering och modern teknik ska 
användas i högre grad för att flytta mer av vården närmare patienten. 

• Rätt till besök inom sjukvården inom tre dagar.  

• Kontinuitet är viktigt för att känna trygghet i vården. Som patient ska man kunna 
ha en fast vårdkontakt, t.ex. genom en kontaktsjuksköterska. 

• Hemsjukvården behöver utvecklas och utökas genom ytterligare läkarmedverkan. 

• Det är alltid patienten som ska vara i centrum, aldrig systemet. Därför behövs en 
sammanhållen vård och omsorg mellan huvudmännen. 

• Vårdcentralerna ska få ett utökat uppdrag för att flytta vården närmare patienten. 

• Förenkla för nyetableringar inom vårdvalet. 
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• Mobila team, som möter fler patientgrupper än idag, behöver utvecklas, framför 
allt inom barn- och ungdomspsykiatrin samt vuxenpsykiatrin. 

• Fortsätt utveckla ambulant bedömning och andra öppna vårdformer. 

Nära till ditt sjukhus 
• Halland ska ha två akutsjukhus med förlossningar och BB. 

• Bedömning och merparten av behandling ska finnas på båda akutsjukhusen. 

• Viss halländsk specialistvård kan koncentreras till något av sjukhusen i Halmstad, 
Varberg eller Kungsbacka för bästa kvalitet. 

• Vårdlots ska finnas för utsatta grupper, t.ex. människor med stort vårdbehov. 

Knyt ihop kust och land 
Oberoende av var i Halland du bor, så ska det finnas tillgång till en bra 
infrastruktur och goda kommunikationer. Halland behöver åter knytas 
ihop från kust till land. 
  
Tillgång till grundläggande och fungerande infrastruktur i form av cykelvägar, 
vägar och järnvägar är en förutsättning för att kunna bo och verka i hela 
Halland. Antingen man bor vid kusten eller i inlandet ska det finnas tillgång till 
allmänna kommunikationer genom bussar och tåg. Kollektivtrafiken är till för 
hela Halland. Genom en fungerande infrastruktur skapas förutsättningar för 
tillväxt och utveckling. En omställning behöver ske mot ett hållbart 
transportsystem genom att göra det möjligt att färdas miljövänligt. 

En miljard till bättre kommunikationer 
• De regionala järnvägssträckorna ska rustas upp och utvecklas för att bli 

konkurrenskraftiga alternativ för pendling och transporter. Markarydsbanan, 
Halmstad-Nässjöbanan och Viskadalsbanan behöver prioriteras. 

• För att möjliggöra nödvändiga satsningar på vägar och järnvägar vill vi ta fram 
nya ekonomiska modeller i samarbete mellan kommuner, region, stat och 
näringsliv. En miljard på tio år i medfinansiering fördubblar insatserna i Halland. 

• Kattegattleden är byggd längs med kuststräckan och nu vill vi att den 
kompletteras med sträckningar mot inlandet för att knyta ihop den med olika 
inlandsleder. 

• Taxesystemet i Hallandstrafiken vill vi omarbeta för att öka resandet. Ett modernt 
taxesystem utgår ifrån resenären istället för kommun- eller regiongränser. 
Differentierade taxor gynnar ett ökat resande vid lågtrafik. 

• Kollektivtrafiken ska utöver resande till arbete och studier också tillhandahålla 
serviceresor i hela Halland. Tillgången till trafik på avrop är viktig där turutbudet 
är lågt eller saknas.  
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Jaga utsläppen, inte resenärerna 
• Hallandstrafiken ska vara fossilfri från och med år 2020. 

• Den halländska fordonsflottan ska vara fossiloberoende senast år 2030. 

• Regionen ska ta initiativ till att i samarbete med näringslivet genomföra 
utvecklingsprojekt med elvägar i Halland. Även tillgången till laddstolpar för 
elfordon behöver förbättras. 

• Förutsättningarna för inhemsk produktion av biobränslen, t.ex. biogas, ska 
underlättas, distributionen förenklas och avsättningen främjas. 

• Fair Transport ska läggas in som villkor vid transportköp av regionen för att 
minska social dumpning. Transportsystemet ska vara hållbart såväl ekonomiskt 
och ekologiskt som socialt. 

• Halmstad City Airport är en viktig tillgång för såväl näringsliv som privatpersoner i 
Halland och ska utvecklas i grön riktning genom att blanda upp flygbränslet med 
biobränsle. 

Sveriges grönaste 
tillväxtregion 
För att du, dina barn och dina barnbarn ska kunna leva och må bra i 
Halland behövs en klimatsmart utveckling, som ger både tillväxt och 
långsiktig hållbarhet. Halland har alla förutsättningar för grön tillväxt 
och kan utvecklas till Sveriges grönaste tillväxtregion 
 
De gröna näringarna finns i hela Halland och bidrar till en bättre miljö, ökad 
konkurrenskraft och fler riktiga jobb. Livsmedels- och skogsproduktionen har  
båda goda förutsättningar att öka starkt på ett hållbart sätt. Omställningen till 
grön energi främjar både en säkrare samhällsutveckling och minskar vårt stora 
fossilberoende. Förenklade regler för byggande av hus på landsbygden gynnar 
både befolkning och den viktiga turismen. För att vinna den gröna tillväxtens alla 
fördelar, vill vi också öka utbudet av utbildningar inom den gröna sektorn, så att 
hög kompetens i en nära framtid ska mynna ut i många spännande gröna 
innovationer. 

Självförsörjande på grön energi 
• Halland ska genomföra en grön energiomställning med målet att bli 

självförsörjande på förnybar energi.  

• Ringhals ska utvecklas till ett regionalt utvecklingscentrum för miljövänlig energi i 
nära samarbete med närliggande universitet och högskolor.  

• Utvecklingen av vätgas som energikälla ska främjas genom ett halländskt 
vätgasprojekt. 
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Framtidens näringsliv är grönt 
• Munkagårdsgymnasiet ska vara ett fortsatt viktigt centrum för utbildning inom de 

gröna näringarna. 

• Skogen är en stor och värdefull naturresurs i Halland, som kräver en väl 
fungerande infrastruktur med vägar, järnvägar och sjöfart. 

• Möjligheterna till nya innovationer med skogsråvara inom exempelvis textilier, 
bioplast och fiberkomposit är stora och ska stärkas i samarbete mellan näringsliv 
och akademi. 

• Forskning och utveckling inom de gröna näringarna är ett intresse för hela Halland 
och behöver kopplas till Högskolan i Halmstad och andra närliggande högskolor 
eller universitet. 

• Plönninge ska fortsätta sin utveckling mot att bli ett halländskt centrum för grön 
tillväxt och ekologisk hållbarhet. Centrumet ska fungera som ett innovativt stöd 
till de gröna näringarna.  

• Halland ska vara ledande inom svensk livsmedelsproduktion. Satsningar och 
samverkan mellan aktörer kring det regionala livsmedelsprogrammet utvecklar 
möjligheterna till närproduktion i hela Halland. 

• Tillgången till bredband genom fiber måste säkerställas i hela Halland samt 
möjligheten att ta del av digitala tjänster för invånare och företag. 

• Den gröna turismen inom miljö, natur, skogar och stränder har stor potential och 
ska ges möjlighet att utvecklas ytterligare. 

• När regionen bygger nytt ska förnybara och hållbara byggnadsmaterial väljas, 
vilket kan skapa exempelbyggnader för andra att ta efter och inspireras av.  

• Underlätta för företagen genom enklare regler och mindre byråkrati. 


