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Ett tryggt ledarskap för Värmland
Den 1 januari 2019 bildas ett nytt Region Värmland med ansvar för hälsa, vård, folkbildning,
kultur, kollektivtrafik och andra regionala utvecklingsfrågor. Centerpartiet vill ha ett Region
Värmland med hela Värmland i fokus och ett tryggt Värmland där man kan leva hela sitt liv. Med
det menar vi en trygg vård från första till sista andetag, ett utvecklande företagsklimat med fler
och starkare företag, kommunikationer som förbinder orter inom regionen och Värmland med
Sverige och världen, ett attraktivt kulturliv och förhöjd livskvalitet på alla nivåer. I Värmland kan
man leva ett gott liv, med god hälsa och bra möjligheter till utbildning och jobb.

Ett gott grönt och hållbart liv
Centerpartiet vill
-

arbeta för regionala skattebaser
att alla beslut inom Region Värmland landsbygdssäkras
ha bättre vägar i hela Värmland
att hela Värmland har tillgång till bra bredband

Gröna resurser
Värmland är en region rik av förnybara naturresurser som skapar möjlighet till företagande för ett
fossilfritt samhälle. Det är viktigt att företagen beskattas där naturresursen finns. Vi tycker att fler
delar av skatten borde bli mer regional så att pengarna stannar kvar där naturresurserna använts.
Vi vill ta tillvara på solen, vinden, vattnet och skogen för en grön hållbar utveckling. Landsbygden
är viktig och det ska vara möjligt att leva ett gott liv i hela Värmland. För att säkerställa fortsatt
utveckling av landsbygden ska alla beslut inom Region Värmland landsbygdssäkras.
Vi har gott om skog och det är viktigt att skogens alla möjligheter tas tillvara och att det finns
balans mellan brukande, utveckling, hänsyn och tillväxt i företagen. Bioekonomi bidrar till hållbar
grön tillväxt och Värmland har potential att vara ledande inom de gröna näringarna och leda den
bioekonomiska utvecklingen.
Kompetens för Värmland
I Värmland ska vi ha en skola för alla och det ska finnas tillgång till bra utbildning på alla nivåer
som samverkar med Värmlands arbetsmarknad. Det behövs skolformer som passar olika behov
genom hela skolgången och det ska vara fritt att välja utbildning. Yrkeshögskolan, folkhögskolorna
och Karlstads universitet bidrar till bredd och djup i utbildningsutbudet. Vi vill att fler som väljer att
utbilda sig i regionen stannar kvar och arbetar här.
Region Värmland har en viktig roll när det gäller kompetensförsörjning, matchning och integration
och kan fungera som en pådrivare mellan staten och kommunerna. Det är viktigt att Region
Värmland stödjer arbetet med kompetensförsörjning för regionens näringsliv och har ett gott
samarbete med Karlstads universitet.
Också Landstinget/Region Värmland är en stor arbetsgivare med tjänster spridda över regionen.
Studenter behöver komma in via praktikplatser, trainee, projekt- och examensarbeten för att bidra
till utveckling för Värmland och den egna organisationen.
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Fler och starkare företag
Värmland ska ha fler och starkare företag. Vi vill verka för bra villkor för företag som utvecklar och
tillverkar produkter som förbättrar miljön, lokalt som globalt, och som utvecklar smart grön teknik.
Du som vill starta företag ska enkelt kunna göra det och få den information du behöver. I
Värmland finns många företag inom industrin som är verksamma på en global marknad. För att
behålla företagen i Värmland är ett väl utbyggt bredband, bra kommunikationer och
kompetensförsörjning avgörande faktorer. Det ska vara möjligt driva såväl sitt lokala som globala
företag från en plats i Värmland. Här kan Region Värmland fungera som möjliggörare för
förutsättningar och samordnare.
Företagare skapar jobb och möjligheter som bidrar till tillväxt i regionen. Region Värmland ska
fortsätta att bedriva ett framgångsrikt arbete för att främja företagande i hela regionen.
Myndighetsutövningen som görs på olika nivåer ska ske på ett respektfullt sätt, det ska vara lätt
att göra rätt för att driva utvecklingen framåt. Vi måste sätta människan före systemet och Region
Värmland ska vara en samordnande och drivande kraft i detta arbete.
Gröna kommunikationer
I Värmland ska det vara möjligt att leva och bo i hela regionen. För att hela Värmland ska
utvecklas på samma villkor behövs en god infrastruktur med bra kollektivtrafik som fungerar såväl
mellan landsbygdens orter som till och i Karlstad.
Värmland behöver bra vägar. Bilen är viktig och du som bor här ska enkelt kunna ta dig fram med
bil och kollektivtrafik inom regionen. Region Värmland ska arbeta för mer pengar till vägnätet i
Värmland. För en grön utveckling behövs satsningar på nya bränslen. Det är miljöfarliga utsläpp
som ska förvinna, inte bilen eller godstrafiken.
Värmlands flygplatser är avgörande för ett näringsliv i världsklass som konkurrerar på en global
marknad. Flygplatserna är också viktiga för besöksnäringen, om man vill åka till eller från
Värmland. För en hållbar grön framtid behövs satsningar på järnvägen för att korta restiden så att
tågen kan konkurrera med flyget. Stockholm-Oslo 2,55 är en viktig satsning för näringslivet och
för den som arbetspendlar och snabbt vill ta sig fram och åter.
Tillgång till bra bredband minskar avståndet mellan landsbygd, tätort och innerstad och ökar
valfriheten till utbildning, jobb och service. För företagare är det avgörande med bra tillgång till
internetanslutning för att kunna bedriva konkurrenskraftig verksamhet på en nationell och
internationell marknad. Region Värmland ska vara en aktiv samtalspart mot statliga myndigheter
och driva på utvecklingen av bredbandsutbyggnad i Värmland. Det är viktigt att vi får tillräckligt
med medel till regionen.

Ett attraktivt kulturliv
Centerpartiet vill
•
•

•

göra det möjligt för fler barn och unga ta del av kultur, till exempel genom kulturbuss eller
andra riktade insatser
att de kulturverksamheter som får statsbidrag finns för hela regionen genom till exempel
turnerande verksamhet, filialer och tillfälliga utställningar
att regionen och kommunerna ska ge fortsatt stöd till studieförbunden och kultur- och
idrott
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Värmland har en stark berättartradition. Hela Värmland ska ha ett rikt kulturliv präglat av kvalitet
och frihet. Närhet till kulturupplevelser på alla nivåer kan skapas genom lokalt
föreningsengagemang, turnerande verksamhet och tekniska lösningar. Digital teknik kan minska
fysiska avstånd och sprida kultur till fler samt öka delaktigheten. Det är därför viktigt att stödja
och använda digitala alternativ i kulturen.
Barn och unga är en särskilt prioriterad målgrupp som ska få ta del av och själva utöva kultur. Med
en åldrande befolkning är också kultur för äldre viktigt att utveckla för Värmland och särskilt i det
hälsofrämjande arbetet där forskning visar på positiva samband mellan kulturaktivitet och hälsa.
Region Värmland har vård och det regionala kulturansvaret samlat inom samma organisation,
därför finns goda förutsättningar att utveckla kultur och hälsa och ta tillvara den forskning som
finns.
Region Värmlands bidrag till kultur ska främja kulturell mångfald, kvalitet och frihet. De
tillgänglighetskrav som finns inom kulturområdet ska ses som minimikrav. Offentligt finansierad
kultur ska vara till för alla oavsett förutsättningar.
Det ideella föreningslivet är viktigt för Värmland och bidrar till social samvaro, delaktighet, lokal
förankring och närvaro. Region Värmland ska fortsatt stödja studieförbund, kultur- och
idrottsföreningar och andra ideella organisationer.

Närmare vård
Centerpartiet vill
-

att det finns flera olika vårdalternativ så att du som patient får välja
att du som söker vård snabbt får svar av den kompetens du behöver möta
satsa på digitala teknik, kvällsöppna vårdcentraler och mobila närsjukvårdsteam
införa äldrevårdsmottagningar i Värmland
fortsätta att utveckla sjukhusen i Arvika, Karlstad och Torsby bland annat genom
närvårdsavdelningar

Vården ska vara nära dig som behöver den och präglas av kvalitet. Rätt vård av rätt kompetens,
på rätt plats och i rätt tid. Det är du som patient som ska stå i centrum när det handlar om vård
och den ska utformas efter dig och dina behov, inte tvärtom. Vi vill att du ska kunna bestämma
mer över din vård, alla människor är unika och har olika behov.
Idag finns olika tekniska lösningar som bidrar till att öka närheten, men du som inte kan eller vill
använda den nya digitala tekniken ska ha möjlighet att fysisk besöka den vård du behöver.
Ambulansen ska enkelt ta sig fram på vägarna och i luften. För en nära vård är också relationerna
med Norge och angränsande regioner viktiga, det ska vara möjligt att besöka närmaste vårdplats.
Du som väntar barn ska få rätt och bra information från din barnmorska och förlossningsvården
ska vara trygg. I Värmland ska man leva ett gott liv från första andetag.
Du som söker vård ska snabbt få svar och få möta den kompetens du behöver möta. Läkare ska
finnas lätt tillgängliga och arbeta med rätt saker. Telefonköerna ska vara korta och du som
behöver rådgivning ska snabbt få den. För en trygg vård vill vi att alla patienter har en ansvarig
läkare.
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En vård för dig, där du är
Vården som finns nära människor behöver stärkas. Vi vill göra det möjligt för fler privata aktörer
och förenkla vad en vårdcentral är och hur en vårdcentral ser ut. Detta skulle bidra till att minska
köerna i sjukvården och bidra till en mer jämlik vård. Vi vill att alla läkare ska kunna driva små,
personägda vårdcentraler vilket kan bidra till att komma bort från hyrläkarsystemet, att fler får
tillgång till en och samma läkare och minska köerna till sjukhus och vårdcentraler. Det måste vara
möjligt att öppna små vårdcentraler med enbart läkare och sjuksköterska.
Närvårdsavdelningar
En nära vård är en tillgänglig vård. Vi vill fortsätta att bygga ut närvårdsavdelningar i Arvika och
Torsby kommuner. Närvårdsplatser tar bort överbeläggningar och skapar en närmare vård för de
patienter som inte har vårdbehov av specialistvårdens resurser.
Digital teknik
Nya digitala lösningar gör att vård enkelt kan sökas var man än befinner sig. Vårdcentraler kan
idag kopplas upp mot sjukhus vilket skapar nya möjligheter. Vi vill fortsätta utveckla digitala
lösningar för vården och vi vill att Värmland ligger i framkant och tar till sig den digitala tekniken.
Kvällsöppna vårdcentraler
Den som behöver besöka en vårdcentral ska ha valfrihet i när på dygnet det sker. Vi vill införa fler
kvällsöppna vårdcentraler för att öka tillgängligheten.
Mobila närsjukvårdsteam
Vi vill införa fler mobila närsjukvårdsteam i hela Värmland som kommer till dig som söker vård. Ett
mobilt sjukvårdsteam besöker dig i ditt hem och gör en medicinsk bedömning om vilken vårdinsats
som behövs. Detta är en viktig satsning som skulle avlasta akutsjukvården och öka tillgängligheten
till vård, speciellt för äldre och för personer med funktionsnedsättning.
Tryggare vård för äldre
Vården ska vara trygg och tillgänglig hela livet och vårdcentraler ska vara anpassade att möta
äldre människor. All personal inom sjukvården, särskilt i primärvården, ska ha kompetens inom
geriatrik. Ett sätt att göra vården bättre för äldre är att införa äldrevårdsmottagningar på
vårdcentraler. En äldrevårdsmottagning är specialiserad på äldres behov och där finns bland annat
möjlighet till hembesök, sjuksköterskor med specialkompetens och telefonkontakt utan knappval.
Vi vill införa äldrevårdsmottagningar i Värmland.

Psykisk hälsa
Centerpartiet vill
-

öka tillgången till vård vid psykisk ohälsa
korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)
arbeta mot nollvision för suicid i Värmland

Olika former av psykisk ohälsa är det vanligaste hälsoproblemet i Sverige idag. Omkring 90
procent av alla sjukskrivningar till följd av psykiatrisk diagnos beror på stressrelaterade symptom.
Framför allt drabbas kvinnor och unga. Det måste bli lättare för människor med psykisk ohälsa att
få den första kontakten med vården, så att hjälpen kommer i tid.
Människor med enklare psykiska besvär behöver inte alltid träffa en specialist, utan kan få hjälp av
enklare samtalsstöd. Därför vill vi se till att fler vårdcentraler kan få kompetens att erbjuda
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samtalsstöd vid lättare psykiska besvär genom att det införs en kortare utbildning till
samtalskonsulent.
Suicidförebyggande insatser
Omkring 1 400 personer begår suicid i Sverige varje år. Vi vill att vården ska bli bättre på att
upptäcka risker och förebygga suicid. Det behövs bland annat bättre journaler, mer samverkan,
metoder för att se vilka som ligger i riskzonen och fler förebyggande insatser.

Folkhälsa
Centerpartiet vill
-

att folkhälsoperspektivet genomsyrar hela vårdkedjan
mat som serveras inom Region Värmland ska vara hälsosam och närodlad
att barn och unga som drabbas av ohälsa får särskilt stöd

Folkhälsoperspektivet måste genomsyra hela samhället för att ge resultat. Hur cykelbanorna dras,
hur skolan arbetar för att motverka mobbning och hur maten till våra äldre smakar har alltihop
betydelse för folkhälsan. För att motverka att hälsorisker utvecklas till sjukdomar, måste hälsooch sjukvården ge en del av sina resurser till förebyggande och hälsofrämjande insatser. Vi ser
folkhälsopolitiken som en strategisk utvecklingsfråga och en förutsättning för tillväxt i samhället.
Hälsofrämjande åtgärder i form av rökavvänjning, kost- och hälsosamtal ger ett bättre liv. Övervikt
ökar i samhället och det är viktigt att införa åtgärder för att bryta denna trend. Mat som serveras
inom Region Värmlands vård ska vara hälsosam och närodlad i så stor utsträckning det är möjligt.
Maten ska också följa svensk miljö- och djurskyddslagstiftning. Barn och unga som drabbats av
övervikt ska få särskilt stöd och hela familjen ska erbjudas stöttning och rådgivning.
Ideella aktörer som främjar rörelse har stor roll och betydelse i det folkhälsofrämjande arbetet och
bidrar till god motion och ett socialt aktivt liv. Friskvården i Värmland bidrar till att öka kunskapen
om kosten och motionens betydelse för hälsan och är en viktig aktör för det fortsatta stödet.

Tandvård
Centerpartiet vill
•
•
•

satsa extra på patienter med stora tandvårdsbehov som äldre, sjuka och personer med
funktionsnedsättning
att du som patient har ökad makt över din tandvård
att fler ska teckna friskvårdsabonnemang

Alla har rätt till friska tänder. Hur man mår i munnen har stor betydelse för den övriga hälsan.
Dålig tandstatus kan orsaka bristande nutrition hos äldre men också vara mentalt jobbigt för den
som exempelvis saknar tänder. Tänderna kan därför inte ses som en separat del av kroppen, utan
har betydelse för människors allmäntillstånd och livskvalitet.
Vi vill ha mer konkurrens och bättre tillgänglighet för alla tandvårdspatienter. Vi vill att du som
patient ska ha mer makt över din tandvård och ytterligare stärka patientens ställning genom mer
transparens kring prisbildningen. Patienter ska lätt kunna få den information som behövs för att
kunna jämföra och välja tandvård till rätt pris.

Valprogram region 2018

6

Många vuxna har tecknat friskvårdsabonnemang och har ett individuellt vårdprogram till en fast
årssumma. Vi vill att fler ska teckna friskvårdsabonnemang vilket bidrar till god munhälsa hos fler.

Framåt - För ett tryggare Värmland där man vill jobba och bo

