
VÄNSTERSTYRD REGION

Är du en av de personer som tror att ett litet parti inte 
kan göra någon skillnad? FEL!

Det vet vi, för vårt arbete de 
senaste åren i olika politiska 
organ i Landstinget Halland 
bevisar att det visst går att 
göra skillnad.

Som vi så ofta säger: ”Om 
man spottar på stenen till-
räckligt länge så blir den så 

småningom våt” – vår devis 
på att envishet och tjurskal-
lighet kan leda till förändring-
ar och förbättringar.

Vi vill inget hellre än att fort-
sätta att ”spotta på stenarna” 
– vi brinner för vårt politiska 
fritidsarbete! 

–
DE É NÅT!



REFORMERA  VÅRDVAL HALLAND!

Vi har Sveriges kortaste köer och får  snabbt 
en läkartid. Är det hela sanningen? Omsluter 
Vårdval Halland alla som är i stort behov av 
behandling eller uppföljning?  Nej – vårdvalet 
är definitivt ingen garanti för att de som bäst 
behöver sjukvård får det, snarare tvärtom. 
Om man behöver mycket behandlingar, reha-
bilitering eller behöver träffa flera yrkesgrup-
per inom vården, då blir du ganska snabbt en 
”olönsam” patient.

Vårdvalets konstruktion gynnar de som är fris-
kast och ett egentligt val finns inte för dem 
som behöver vården allra bäst.

Vi säger att vårdvalet måste reformeras. Gör 
om ersättningssystemet så att de som behöver 
vård bäst inte får stå tillbaka. Ekonomin styr 
Vårdval Halland, det är inte anständigt!

SJUKHUSVÅRD – VIKTIGT FÖR 
ALLA!

När vi blir riktigt sjuka eller har råkat ut för en 
olycka, då vill vi ha bra vård, vi vill bli bemötta 
proffsigt och vänligt av kunnig personal som 
orkar med att ge oss ett leende när vi har som 
ondast. Får vi det alla gånger?  Ganska ofta  – 
men vi har sett hur tempot på  sjukhusen ökat, 



vi har sett överbeläggningar och vi har tvingats 
möta detta med ytterligare sparbeting för att 
få ekonomi och verksamhet att gå ihop.

Vi förstår att det känns tungt för personalen, 
dessa ”vardagshjältar” som gör  så mycket 
mer än de både hinner och orkar. Man gör det 
för patienternas skull, man gör  det för varan-
dra.

Vi tror att det går att både bedriva en god sjuk-
vård, att det går att förbättra vårdens  kvalité 
och samtidigt vara bra arbetsgivare. Med sam-
arbete, specialisering och planering  klarar vi 
både uppdrag och ekonomi! 

FOLKHÄLSAN FÖRBÄTTRAS ALLTID  
I DET JÄMSTÄLLDA SAMHÄLLET!

Det jämställda samhället med små skillnader  
mellan fattig och rik får alla att må bättre,  sä-
ger erfarna forskare. Vad det inte det vi alltid 
har trott!

Det finns ett tak för rikedom och konsumtion 
– vi blir inte friskare och lyckligare av vår över-
konsumtion. Det finns många faktorer som på-
verkar vår hälsa och vårt välbefinnande.

Hur ser arbetsmiljön ut?  Man kanske inte har 
något arbete att gå till.... Hur ser bostadsmil-
jön ut?  Lever man i en trygg familj? Blir man 
sedd och känner man sig behövd?

Klasskillnaderna måste minska – alla har en 
plats i samhället.



Sverige måste arbeta på bred front för att ta 
grepp om den försämrade folkhälsan. 

Hälsosamtal ska föras mellan vårdpersonal 
och patient – men det räcker inte på långa vä-
gen för att förbättra hälsoläget för många. 

Vi säger att man medvetet måste påbörja
arbetet redan på förskolan. 

Bjuds man in i samvaron ger det ett gott na-
turligt självförtroende. Att synliggöras för den 
man är och att man alltid kan bidra i de kol-
lektiva arbetet lägger grunden för trygga män-
niskor.

Våra arbetsplatser får inte tystna! 

Tyvärr får vi alldeles för ofta höra exempel på 
detta – inte minst i vårdyrkena. Det upplevs 
som att det ändå inte tjänar något till att fram-
föra kritik – det leder ju ändå inte till något...

 

Vill man ha ett gott och tillåtande arbetskli-
mat, då måste man tillsammans våga peka på 
brister och  visa på förslag till åtgärder. 

Ge aldrig upp – det är din rättighet att ha en 
bra arbetsplats!  Det är också din rättighet att 
ha en arbetsplats!



NÄRINGSLIVET  – VIKTIGARE  ÄN 
LIVET?

Nej, men viktigt för att Halland ska vara en väl-
mående region. Vänsterpartiet är ett småföre-
tagarvänligt  parti – det är det inte många som 
vet. 

Vi  vill rikta särskilt stöd till småföretag som  
kan bidra med arbetstillfällen på landsbyg-
den. 
Vi vill också ha riktade stöd till  kvinnor och 
icke-svenskfödda personer som har företags-
idéer.

Våra största arbetsplatser i Halland hittar vi 
inom den offentliga sektorn, vård, omsorg och 
utbildning. En stark offentlig  sektor gynnar all 
företagsamhet samtidigt  som den verkar ut-
jämnande i samhället. Därför ska den priorite-
ras! 

Halland har en fantastisk natur som lämpar 
sig väl för turism och besöksnäringar.  Vi ska 
självklart dra nytta av det, utan att   förstöra 
naturvärden och hindra allmänheten och våra 
kommande generationer att röra sig i skog och 
mark. Vi värnar om strandskyddet just av den 
anledningen.

Energisektorn kan blomstra! Vatten, vind och 
biogas ger oss stora möjligheter att framställa 
miljövänlig energi, inte bara för vår egen för-
brukning. 



Region Halland är fortfarande ett jordbrukslän. 
Vi är en stor producent av livsmedel.Vi stödjer 
närproducerad och miljömässigt hållbar livs-
medelsproduktion och ser att det här finns 
möjligheter att utvecklas.

Halland har ett rikt företagarliv. Vänsterpartiet 
vill bygga vidare på detta och vi vill se att Regi-
on Halland stöder  nyföretagande och utveck-
lingsidéer som ytterligare stärker ett allsidigt 
och ansvarsfullt näringsliv.

Region Halland driver några naturbruksgym-
nasier och några folkhögskolor. På sikt vill 
Vänsterpartiet att alla gymnasieskolor i Hal-
land ska överföras från kommunerna till re-
gionen. Det krävs ett större perspektiv än det 
kommunala när man ska avgöra vilka utbild-
ningar som ska erbjudas och på vilka orter de 
ska finnas.  

Regionen som huvudman för alla gymnasier 
skapar större överblick och bättre planering.

Folkhögskolorna behövs. Här finns en tydlig 
koppling till folkbildningen som vänder sig till 
arbetarrörelsen. En tid som student på en folk-
högskola är inte bara förkovran utan betyder 
också värdefull  utveckling på det personliga 
planet.

UTBILDNING – EN REGIONAL
ANGELÄGENHET

LÄGG DIN RÖST PÅ VÄNSTERPARTIET!



Region Halland ska också stödja studieförbun-
den. Man lär sig hela livet och all  verksamhet 
som stödjer gemenskap känns  allt viktigare 
att stödja extra mycket.

Till sist vill Vänsterpartiet att naturbruksgym-
nasierna ska få en annan terminsindelning. 
Om man tänker efter så är det konstigt att ing-
en tänkt på det förut. När  jorden grönskar som 
allra mest och  naturbrukarna borde vara som 
mest  aktiva – då håller skolorna stängt! Ett 
studieår med tre terminer behövs!                 

All produktion och konsumtion måste vara mil-
jöneutral. Det betyder att vi inte tär på jordens 
resurser mer än vad jorden tål. I ett större per-
spektiv krävs stora globala lösningar, i form av 
överenskommelser länder emellan, i form av 
en mer rättvis fördelning av jordens resurser. 

Det har visat sig vara svårt, så det går inte att 
sitta still och vänta. Låt oss börja här!

Vänsterpartiet vill att alla  Region Hallands 
verksamheter inför en vegetarisk dag i veckan 
för att minska köttkonsumtionen. Det är inte 
bara en markering för en mer hållbar  konsum-
tion, det är också hälsofrämjande.

Vi vill att den kollektiva trafiken byggs ut och 
att den blir tillgänglig för alla. 

MILJÖ FÖR MODERN FRAMTID



Ingen ska behöva känna att man inte kan an-
vända bussen för att man inte kan ta sig in i de 
fordon som används. 

Vi vill att våra bussar och tjänstebilar ska vara 
miljöklassade och att alla tjänsteresor som 
görs inom Region Halland alltid prövas om de 
inte kan  utnyttja tågtrafiken istället för bilåk-
ning/flyg. 

Våra gemensamt drivna enheter i Region Hal-
land ska eftersträva förbättringar inom miljö-
området, material och energiförbrukning ska 
regelbundet utsättas för översyn för att finna 
ett så bra miljöalternativ som möjligt.

Kulturen är en grundpelare för alla fungerande 
demokratier. Den står för tradition, upplevel-
ser, glädje, gemenskap och  utveckling. 

Utan kulturell stimulans fungerar vi sämre som 
människor. Det får aldrig bli så att kultur är det 
som man har råd med om det blir pengar över. 
Inte heller får kultur bli liktydig med jippon 
som skapas enbart för att locka turister tillfäl-
ligt till bygden. 

KULTUR – LIVSKRYDDAN

LÄGG DIN RÖST PÅ VÄNSTERPARTIET!



Vi vill att Region Halland arbetar fram ett kul-
turprogram som både inventerar olika former 
av kulturarbete och utformar ett rimligt stöd 
för dessa.

Kulturarbetarlön, projektstöd, utvecklings-
stöd, kärt barn har många namn – får vi ett 
väl genomarbetat och förankrat kulturprogram 
kan det användas under många år framöver  
och stödja kulturyttringar i hela regionen. 

Allt från vägkrogsbibliotek, bygdegårdar, 
gammalt hantverkskunnande, rockkonserter, 
barnteater, dans, film, museer med mera– 
med rätt stöd får regionen tillbaka tusenfalt.

KOLLEKTIVTRAFIK AV VÄRDE 

Hallandstrafiken vill att kollektivtrafiken i regi-
onen ska vara snabb, pålitlig, enkel,  trygg och 
säker – det låter bra, även om   vi tycker att de 
har en bra bit kvar till dessa värdeord infrias.

Men de har glömt ett väsentligt ord – pris-
värd! Ska kollektivtrafiken någonsin bli ett bra 
alternativ till att ta bilen, då måste det vara 
billigt att köpa en buss- eller tågbiljett!



Vi säger – om bara hälften av den energi som 
läggs ner för att skapa hinder mellan olika bo-
lag istället lades på att man gemensamt satte 
sig ner för att skapa lösningar, då skulle alla 
tjäna på det!

Vi vill ha en snabbare utbyggnad av Västkusts-
banans dubbelspår, vi vill att pendelstationer 
byggs så att tågtrafiken i norr/södergående 
riktning verkligen blir ett bra alternativ till 
bilen. Vi vill att Hallandstrafiken ska satsa på 
tätare trafik längs busslinjer som knyter sam-
man tätorterna.

LÄGG DIN RÖST PÅ VÄNSTERPARTIET!



 1. Ingmari Carlsson, Varberg

 2.  Anders Lövgren, Halmstad

 3.  Kjell-Erik Karlsson, Varberg

 4.  Eva Hudin, Falkenberg

 5.  Maria Johansson, Halmstad

 6.  Paul Liljencrantz, Halmstad

 7.  Victoria Bergman, Hyltebruk

 8.  Violet Dunér, Kungsbacka

 9.  Axel Wigforss, Laholm

10. Agneta Bengtsson, Vessigebro

11.  Per Sjövall, Falkenberg

12. Jesper Berglund, Falkenberg

13. Michael Lindberg, Kungsbacka

14. Johnny Kronwall, Falkenberg

15. Carina Rosshed Renkert, Halmstad

16. Hans Wieslander, Varberg

17.  Elisabeth Svensson, Falkenberg

18. Göran Richardsson, Falkenberg

19. Hans Thorbjörnsson, Varberg

20. Karin Olsson, Halmstad
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Vänsterpartiet Halland
Måsalyckevägen 6A 311 34 Falkenberg

0346 - 71 70 05
e-post: halland@vansterpartiet.se

http://halland.vansterpartiet.se


