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EN OFFENSIV  
REGIONPOLITIK FÖR HALLAND
För Vänsterpartiet är Region Hallands vision ”Halland – bästa livsplat-
sen” självklar. Men Vänsterpartiet tycker inte att vi är framme ännu. Vi i 
Vänsterpartiet är övertygade om att alla människor har lika värde oav-
sett ekonomi, kön, ursprung, sexuell läggning eller funktionsnedsätt-
ning.

Vi Vill att Halland skall vara den bästa livsplatsen för alla som bor här.

Vi Vill att Region Halland som regionkommun skall skapa möjlighe-
ter för hallänningarna genom sitt huvudmannaskap för sjukvården, 
Hallandstrafiken, Hallands folkhögskolor, Teater Halland och de olika 
museerna.

Vi Vill att sjukvården i Halland fortsätter att vara en del av den offent-
liga verksamheten och inte blir en angelägenhet för privata aktörer som 
skaffar sig stora vinster av vår gemensamma ekonomi. 

Vi Vill att Region Halland skall stödja kulturen och att kulturlivet i Hal-
land skall utvecklas så att vi inte bara konsumerar utan också får nya 
verktyg att utöva kultur.

Vi Vill att Region Halland förstärker sitt arbete med miljön och energi-
försörjningen. Miljöutrymmet i Regionen måste fördelas rättvist och Hal-
land måste fortsatt arbeta i utvecklingens framkant på hur vi försörjer 
regionen med långsiktigt hållbara energilösningar.

Vi Vill att Region Halland skall skapa möjligheter för vårt näringsliv 
och möjligheter för nya arbetstillfällen genom att samordna utbildning, 
politik och företagande. 

Alla förslag som vi själva driver och det som vi driver tillsammans med 
andra partier i Regionfullmäktige kommer att vara finansierade. På de 
följande sidorna i programmet kan du se vad vi tycker är det viktigaste 
att arbeta med och hur vi i Vänsterpartiet skall arbeta i områdena som 
Region Halland har ansvar för.

Vänsterpartiet i Halland vill att människan står i centrum och får möjlig-
het att leva utifrån sina förutsättningar i solidaritet och samklang med 
andra. Hälsa och god livskvalitet skall stärkas genom tillgänglighet och 
lika möjligheter för alla inom sjuk- och hälsovården, kulturlivet, kollek-
tivtrafiken och folkhögskolorna.

3



INNEHÅLL

Sidan

3. En offensiv regionpolitik för Halland 
    
5. Sjukvård  

10.  Folkhälsoarbete  

12. Näringsliv  

14. Utbildning  

16. Miljö  

18. Kultur  

21. Kollektivtrafik 

4



SJUKVÅRD
Hallänningarna är friskast i Sverige! Det stämmer, vi mår oftast bra. 
Större delen av hallänningarna söker sällan sjukvård och när de gör det 
är det oftast för så kallade allmänsjukdomar som snabbt kan åtgärdas. 
Ett besök, snabb tid och snabb behandling.

Av den anledningen är det rimligt att vi i Vänsterpartiet är kritiska till 
Vårdval Halland.

En orsak till vår kritik är just att de flesta är så pass friska. Vårdvalets 
lönsammaste patienter är de som sällan är sjuka, de som bara behö-
ver ett läkarbesök och sedan håller sig borta från vården ett bra tag. 
Men den minoritet som är i behov av att få regelbunden vård, behöver 
behandlingar eller rehabilitering – de är inte eftertraktade patienter. 
Sjukvårdspengen de för med sig till sin vårdenhet är snart förbrukad.

Allt tyder på att den ökade tillgänglighet som vårdvalsreformen har fört 
med sig för de friska har skett på bekostnad av dem som har de stora 
behoven. Om vården inte får mer resurser samtidigt som man ökar till-
gängligheten finns det en risk att behandlingskvaliteten sjunker för de 
patienter som behöver mycket sjukvård och att stressen ökar för perso-
nalen.

Redan innan Vårdval Halland genomfördes poängterade vi i Vänsterpar-
tiet att man borde ta hänsyn till mer än ålder när den så kallade patient-
pengen fördelades. Vi hävdar att ålderskriteriet inte fördelar resurserna 
rättvist, andra faktorer än ålder påverkar människors hälsa och ohälsa.

Självklart vill vi ändra på detta – vi kommer aldrig att acceptera att den 
sjukvård som bedrivs på vårdcentralerna missgynnar de som mest be-
höver den!

De privata aktörerna inom Vårdval Halland har blivit allt fler under de 
senaste åren. Med det förlorar vi medborgare insyn över hur enheterna 
använder skattebetalarnas pengar eftersom privata aktörer inte kan 
granskas på ett likvärdigt sätt som de offentliga. Vi menar att privatise-
ringar av vården hindrar insyn och driver upp kostnaderna för sjukvår-
den. Därför ska politiken värna om den offentligt drivna sjukvården, där 
insyn och öppenhet är nyckelord.

Vi Vill  
att Vårdval Halland ska 
innebära rättvis sjukvård 
för alla och på ett sätt 
så att personalen har en 
god arbetsmiljö.
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Ett av skälen till den allt större andelen privata aktörer inom sjukvår-
den sägs vara att dessa skapar kortare beslutsvägar för personalen och 
därmed ökad trivsel. Vi är övertygade om att detta går att åstadkomma 
lika bra inom den offentliga sjukvården genom att låta medarbetarna 
påverka planering och genomförande. 

Vi tror att skälet till att andelen privata aktörer ökar stavas lönsamhet. 
De stora belopp som privata bolag har tagit ut som vinster de senaste 
åren visar att sjukvård är lönsamt. De bolagen finns även i Halland. Det 
är våra gemensamma skattepengar som försvinner ut ur landet, till pri-
vata ägare istället för att investeras i ny teknik och ny personal.

All sjukvård måste utgå från att de med störst behov ska få tillgång till 
vård snabbast. Där kan vi alla hjälpas åt genom att ge förtur åt dem 
som är i störst behov av hjälp. Eftersom resurserna är begränsade så 
måste vi prioritera. Så fungerar akutmottagningarna på våra sjukhus 
och så ska det självklart fungera också i Vårdval Halland. Det ska inte 
ens få finnas misstankar om att ekonomiska hänsyn går före vård- och 
behandlingskvalitet.

Vi tycker det är en fördel att man är patient på en och samma vårdenhet 
under en längre tid. Då lär sjukvårdspersonalen känna sina patienter 
och då tas våra gemensamma resurser tillvara på bästa sätt. Om det ska 
vara möjligt kan vi inte fortsätta med ett sjukvårdssystem som bygger 
på konkurrens. Vi menar att vårdvalet lurar människor och får oss att tro 
att vi kan påverka vår sjukvård genom att välja och välja bort – istället 
missgynnas de patienter som tillför lite och kostar mycket.

En ständig översyn av vårdvalet behövs. Det ska ske med regelbundna 
och oberoende utvärderingar av vårdenheternas utbud och vårdkvalitet 
och en enkel enkät att skicka till de patienter som väljer att flytta från en 
vårdenhet till en annan. På så sätt ska politiken få en möjlighet att styra 
vårdvalet på ett bättre sätt. 

Vi menar att Region Halland har råd att ha två akutsjukhus. Men en 
förutsättning är att de båda sjukhusen samarbetar och fördelar olika 
kompetenser emellan sig. Konkurrensen istället för samarbete mellan 
sjukhusen i Halmstad och Varberg gör att vi använder våra gemensam-
ma skattepengar dåligt utan att för den skull få bättre specialistsjuk-
vård.

Vi anser att det är rimligt med tanke på Hallands storlek att vi får finna 
oss i att bara ett av sjukhusen kan erbjuda den operation eller specia-
listvård som just jag behöver och kanske då inte det sjukhuset som 
ligger närmast. Genom att göra detta ger vi båda sjukhusen en chans att 
utveckla sig på specialområden till gagn för hela regionen.

Det behövs fler händer i vården och det allra viktigaste är då att ta till-
vara på dem som redan finns, det vill säga de personer som redan idag 
arbetar inom sjukvården. 

Det är ett högt arbetstempo inom sjukvården och på många arbetsplat-
ser blir kraven allt högre på personalen. Köer ska kortas, mottagningar 

Vi Vill  
att de två akutsjukhusen 
i Halland skall finnas 
kvar med sina egna spe-
cialistkompetenser.
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Vi Vill 
att medarbetarna inom 
sjukvården ska få påver-
ka planering och genom-
förande för att på så sätt 
skapa kortare beslutsvä-
gar och ökad trivsel för 
patienter och personal.

Vi Vill  
att våra gemensamma 
skattepengar ska in-
vesteras i ny teknik och 
mer personal inom den 
offentliga sjukvården 
istället för att omvandlas 
till ekonomisk vinst till 
privata företag.

Vi Vill  
att sjukvården ska bli 
mer solidarisk än vad 
den är idag.

Vi Vill  
premiera samarbete 
mellan vårdenheter och 
mellan kompetenser.



ska vara kvällsöppna, tillgängligheten ska öka. Och vi är övertygade om 
att de som arbetar inom vården vill göra ett gott jobb. Allt högre krav 
och höga ambitioner blir slitsamt i det långa loppet. De stora personal-
grupperna inom sjukvården är inte längre så unga och det finns en risk 
att de som idag arbetar inom sjukvården skadas av den hets som råder 
på många arbetsplatser. 

Den goda arbetsplatsen kännetecknas av personal som är delaktig, har 
möjlighet att påverka sin arbetsmiljö och ser att förändring leder till för-
bättring. Så vill vi att våra arbetsplatser ska vara inom regionens sjuk-
vårdsenheter. Det lockar också unga att utbilda sig för ett framtida yrke 
inom vårdsektorn. Även i besparingstider är det viktigt att personalen är 
delaktig och ges möjlighet att utforma sparförslag.

Det fattas läkare i Halland. Det utbildas inte tillräckligt många läkare i 
Sverige idag. Det vill Vänsterpartiet ändra på, men under den tid som 
det finns läkarbrist måste vi hantera den. Att tillfälligt hyra in läkare är 
ingen bra lösning, det är dyrt och ger sämre kvalitet.

Vänsterpartiet anser att doktorsfixeringen i primärvården måste mins-
ka. Det finns många kompetenta yrkeskategorier inom landstinget i Hal-
land. Genom att låta distriktssköterskan vara navet i primärvården och 
genom att låta sjukgymnaster, psykologer och arbetsterapeuter med 
flera ta ett huvudansvar för behandlingar blir vårdkvaliteten hög samti-
digt som vi blir mindre beroende av läkarexpertis.

Vänsterpartiet har alltid varit det parti som mest värnar om den offent-
liga välfärden. Under de två mandatperioder som vi samarbetade med 
(S) och (Mp) i riksdagen fick landstingen varje år ekonomiskt stöd för att 
kunna hålla hög personalbemanning. Det ekonomiska stödet har mins-
kat betydligt under alliansens tid.

En annan regering garanterar en återgång till större stöd – det tror vi är 
riktigt nödvändigt framöver för att sjukvården ska ha en rimlig möjlighet 
till att klara sina uppdrag och samtidigt vara goda arbetsgivare.

Ett flertal rapporter visar att våra halländska ungdomar inte mår så bra. 
Det kan bland annat bero på alltför höga krav, en känsla av att inte duga 
som man är. Landstingets ungdomsmottagningar är viktiga enheter. Där 
kan ungdomarnas frågor och problem fångas upp. Därför ska ungdoms-
mottagningar finnas i hela regionen och med lika förutsättningar i varje 
kommun.

Barn- och ungdomspsykiatrin i Halland ska inte ha några väntetider. När 
en ung person har så stora problem att man är i behov av insatser från 
BUP (Barn- och ungdomspsykiatrin inom landstinget) ska man erbjudas 
sådan insats utan väntetid. 

Steget före BUP är att föräldrar och skola vänder sig till Vårdval Halland. 
Många gånger är det inte något alternativ eftersom det inte finns psyko-
social kompetens på våra vårdenheter. Det vill vi ändra på men har idag 
inga möjligheter att påverka det. Idag beslutar vårdenheterna på egen 
hand vilka kompetenser de ska ha. Vi i Vänsterpartiet vill kunna ställa 

Vi Vill  
att sjukvården ska präg-
las av delaktighet och 
god arbetsmiljö för unga 
och äldre.

Vi Vill  
ge ökat ansvar till olika 
yrkeskategorier inom 
vården för att på så sätt 
bli mindre beroende av 
hyrläkare. På längre sikt 
vill Vänsterpartiet att 
fler läkare ska utbildas i 
Sverige.

Vi Vill  
att Sverige ska få en ny 
regering för att skapa 
förutsättningar för att 
fortsatt kunna värna den 
offentliga välfärden.
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krav på att det ska finnas psykolog och kurator på alla vårdenheter lika 
självklart som det finns distriktssjuksköterskor och läkare. Vi vill att ett 
besök på en vårdenhet skall vara gratis till dess man har fyllt 25 år. Vi 
menar att det skulle fungera som ett sätt att få ungdomar att välja ett 
första besök på en vårdenhet inom primärsjukvården istället för att som 
en första åtgärd vända sig till BUP.

Vänsterpartiet vill fortsätta med utbyggnaden av familjecentraler, där 
all verksamhet som rör barn och familjebildning samlas under ett tak. 
Redan fungerande familjecentraler visar att unga föräldrar och föräldrar 
med annat modersmål än svenska genom familjecentralen får stöd och 
ökade kontakter vilket ökar deras trivsel i samhället. 

Idag är det stora skillnader inom vården. Tillgängligheten till vården är 
olika för män och kvinnor. Den som inte har lätt för att tala för sig eller 
inte vet hur systemet fungerar får inte samma uppmärksamhet som den 
som kan argumentera och ställa frågor. Den som inte har ett jobb eller 
om man har barn som inte mår bra är särskilt utsatt för ohälsa. Sjukdom 
kan också vara ett tecken på osund stress på jobbet. 

När något drabbar oss är det viktigt att det finns en jämlik sjukvård att 
vända sig till. Det är viktigt att varje patient får den uppmärksamhet och 
den vård och behandling som är rätt för just henne/honom och gör att man 
känner sig trygg. 

Patientens behov och förutsättningar måste stå i centrum. Kvällsmot-
tagningar vid vårdcentralerna är ett sätt att anpassa vården till pa-
tienten istället för tvärtom. Särskilt för kroniskt sjuka och multisjuka 
patienter är det också viktigt att vården erbjuder kontakt med samma 
distriktssköterska vid varje besökstillfälle. 

För att förebygga ohälsa är en utbyggd friskvård viktig. Det kan till exem-
pel vara förebyggande insatser som företagshälsovård, familjecentra-
ler, hälsosamtal på vårdenheterna, fotvårdsterapeuter och dietister. Vi 
menar att sjukvården är så mycket mer än ett läkarbesök och att det blir 
tydligt när andra yrkesgrupper får mer utrymme. 

Trots den senaste tandvårdsreformen betalar de flesta mer idag än tidi-
gare för ett tandläkarbesök. Ungdomars tandvårdsvanor håller på att bli 
inga vanor alls, man har helt enkelt inte råd att gå till tandläkaren. För 
att ändra på det måste tandvården föras in under högkostnadsskyddet 
som gäller inom sjukvården. Vi vill också att ungdomar under 25 år ska 
erbjudas fri tandvård.

Det är inte sant att svensk sjukvård kommer att kollapsa. Det är inte 
sant att bara den som har möjlighet att skaffa sig en privat sjukförsäk-
ring ska få vård av kvalitet. Sverige kommer att ha råd med god sjukvård 
även i framtiden. 

Men ökad privatisering av sjukvården driver upp kostnaderna och gör 
att resurserna till ett brett och tillgängligt utbud av vård blir mindre. 
En privatiserad kundvalsmodell som Vårdval Halland fokuserar mer på 

Vi Vill 
att vården i Halland skall 
vara tillgänglig och lika 
för alla oberoende av 
kön, etnisk bakgrund och 
förmåga att argumentera 
och ställa frågor.

Vi Vill  
ge ökade resurser till fö-
rebyggande åtgärder och 
olika former av friskvård.

Vi Vill 
att högkostnadsskyddet 
skall gälla även för tand-
vården. 

Vi Vill 
att ungdomar under 25 
år ska ha fri tandvård.
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Vi Vill  
att Region Halland skall 
erbjuda psykosocial 
hjälp till ungdomar utan 
några väntetider.

Vi Vill  
att alla vårdenheter skall 
ha psykosocial kompe-
tens i form av psykolog 
och kurator.

Vi Vill  
att ett besök på en vård-
enhet skall vara gratis till 
dess man har fyllt 25 år.

Vi Vill  
se en fortsätt utbyggnad 
av antalet familjecentra-
ler i Halland.



människors efterfrågan än deras behov av sjukvård. Därför ska sjukvår-
den även i framtiden vara en offentlig verksamhet.

De senaste årtiondena har vår privata konsumtion ökat. Däremot har inte 
den offentliga sektorns andel av vår gemensamma ekonomi ökat i samma 
takt. Sänkta skatter har ansetts vara viktigare än god kvalitet inom vår-
den. Många människor förstår med sitt sunda förnuft att fortsatta skatte-
sänkningar urholkar den offentliga sektorn steg för steg och istället driver 
på den privata konsumtionen. Vi vet att många svenskar är beredda att 
via skattsedeln ta kostnaderna för att Sverige ska fortsätta vara ett väl-
färdsland. Det ska inte vara nödvändigt att teckna dyra, privata sjukför-
säkringar. Alla ska få tillgång till vård och omsorg den dag man behöver 
det utan att man ska behöva oroa sig för om man har råd till det.

Offentlig sektor är också en stor och viktig arbetsplats, inte minst för kvin-
nor. Sjukvården är utan jämförelse det viktigaste arbetsområdet i regionen 
och består av 7 500 engagerade anställda som tar hand om oss när vi 
behöver det.

De som arbetar inom vård och omsorg ska känna att de utför ett viktigt 
arbete. De har rätt till en god arbetsmiljö och en bra lön för sitt arbete. 
Historieforskning visar att en stark offentlig sektor har motverkat klass-
skillnader i samhället.

För oss i Vänsterpartiet är det en självklarhet att vi ska värna om välfär-
den och hushålla klokt med våra gemensamma tillgångar. Därför håller 
vi inte med dem som tycker att offentlig verksamhet är dålig och att 
privata lösningar är bättre. 

Vänsterpartiet behöVs inom den framtida sjukVårdspoliti-
ken – Vi Vågar kritisera, Vi Vågar stå på patientens sida, Vi 
Vågar tro på kValitet i en offentlig, gemensam Välfärd.

Vi Vill 
värna om sjukvården 
som en del av den of-
fentliga verksamheten 
som betalas av vår ge-
mensamma ekonomi via 
skattsedeln. 

Vi Vill 
att människor som arbe-
tar inom vården ska ha 
en god arbetsmiljö och 
en bra lön med tanke på 
det värdefulla arbete de 
utför.

9



FOLKHÄLSOARBETE
Vänsterpartiet i Halland menar att Region Halland har gjort helt rätt som 
inom folkhälsoarbetet har valt att satsa på förskola/skola, boende och 
närmiljö, arbetsplatsen samt hälso- och sjukvården.

Landstinget Halland har nu under några år arbetat med en hälsofräm-
jande hälso- och sjukvård. Vi vet att övervikt, stillasittande och för 
mycket alkohol och tobak skapar hälsoproblem. Därför har all sjuk-
vårdspersonal lärt sig att på ett respektfullt sätt fråga patienterna om 
deras livsstil och erbjuda stöd till förändring av mat- och motionsvanor, 
alkohol- och tobaksvanor. 

Samtidigt är det så att skillnaderna i folkhälsa mellan olika samhälls-
grupper har ökat. Det är de förhållandevis välmående och välfung-
erande individerna i de högre samhällsklasserna som lättast tar till 
sig information om livsstilsfrågor. Människor som har sämre förutsätt-
ningar, till exempel dålig ekonomi, arbetslöshet och sjukdom, förmår 
inte prioritera sin egen hälsa på samma sätt. Vinster som kan uppnås 
på lång sikt känns inte motiverande när det handlar om att klara den 
närmaste veckan.

Det är inte bara den individuella livsstilen såsom kost och motion, som 
påverkar folkhälsan. Avgörande faktorer är också hur arbetsmiljöer och 
boendemiljöer ser ut, vilket inflytande man har i bostadsområdet och 
på jobbet, hur respekterad man är och hur mycket resurser familjen har 
jämfört med det omgivande samhället. Människor som upplever att de 
har en utsatt situation och är föraktade får sämre hälsa. Människor ur 
arbetarklassen har högre sjuklighet och dör tidigare än människor ur 
medel- och överklassen. Kvinnor har sämre hälsa än män. Mäns våld 
mot kvinnor är ett av de stora folkhälsoproblemen.

Vänsterpartiet anser att regionen och landstinget ska vara aktiva inom 
dessa områden i sitt förebyggande arbete. Hälso- och sjukvårdsper-
sonal samt folkhälsovetare kan slå larm till politiker, arbetsgivare och 
samhällsplanerare om folkhälsorisker i samhället och sprida kunskap 
om vad som är hälsofrämjande. Det gäller såväl i skolmiljöer, på arbets-
platser som i boendemiljöer. Regionens Forsknings- och utvecklingsen-
heter kan bedriva forskning om vad som behövs för att motivera även 
underprivilegierade människor till en förändring av sin livsstil. Vården-

Vi Vill
 att Region Halland utgår 
från fakta som säger att 
folkhälsa i stor utsträck-
ning handlar om klass-
tillhörighet.
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heter kan bedriva utvecklingsarbete för att förbättra sitt bemötande så 
att inga människor diskrimineras i mötet med vården.

Regionens folkhälsoarbete behöver intensifieras och få ett tydligt klass-
perspektiv inom alla utvalda områden. Inom förskola och skola behöver 
självkänslan stärkas liksom känslan av sammanhang. Det gäller fram-
förallt hos de barn och ungdomar som inte känner sig hemma i skolan. 
Stora satsningar behöver göras i samarbete med kommunerna, de pri-
vata fastighetsägarna, hyresgästföreningen med flera, för att förbättra 
människors boendemiljöer. Det gäller både yttre miljö, grannskapsar-
bete, meningsfulla fritidsaktiviteter och att ge hyresgästerna inflytande 
över sitt bostadsområde. De offentliga och privata arbetsgivarna i länet 
behöver stöd i att skapa hälsosamma arbetsplatser där man minskar 
stress och förslitningsrisker och ökar arbetstagarnas inflytande över sin 
arbetsplats.

För oss i Vänsterpartiet är det en självklarhet att människor oavsett 
klasstillhörighet ska omfattas av ett aktivt folkhälsoarbete som påverkar 
livsstil, boende-, skol- och arbetsmiljö. 

Vänsterpartiet behöVs inom det framtida folkhälsoarbe-
tet – Vi Vågar peka på orsaker till de problem som finns, 
Vi Vågar tro på Våra gemensamma möjligheter att skapa 
goda förutsättningar för alla.

Vi Vill 
att Region Halland inten-
sifierar folkhälsoarbetet 
i bostadsområdena, i 
barns och ungdomars 
vardagsmiljöer och på 
arbetsplatserna.
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Vi Vill 
att Region Halland verkar 
för att stärka människors 
egenvärde och själv-
känsla i alla miljöer.



NÄRINGSLIV
Vänsterpartiet vill att Region Halland skall arbeta för näringslivet i Hal-
land genom att samordna utbildning, näringsliv och politik. Region 
Halland och kommunerna är tillsammans Hallands största arbetsgivare 
och i särklass största näring och därför också den största kunden till 
det privata och offentligt ägda näringslivet. Vänsterpartiet vill att Region 
Halland särskilt arbetar med investeringar i företag som vänder sig till 
den gemensamt ägda sektorn. Viktigt är också att investera i företag 
som drivs av kvinnor och av icke svenskfödda personer, liksom att Hal-
land fortsätter att vara offensiva inom miljö- och energisektorn. Särskilt 
viktigt är det att företag som är löntagarägda och företag i glesbygden 
får stöd av Region Halland. 

Fisket i Kattegatt bidrar med många arbetstillfällen både vad gäller fiske 
och förädling och har stora möjligheter att utvecklas. Det ska ske på ett 
miljömässigt hållbart sätt. Att utveckla närproducerad och miljömässigt 
hållbar matproduktion är viktigt. Det finns stora möjligheter till små-
skalig produktion av livsmedel om Region Halland ger ett aktivt stöd till 
detta. 

Turismen är en viktig näring för Halland med sina fantastiska stränder 
och ett spännande och lättillgängligt inland. Vänsterpartiet värnar det 
rörliga friluftslivet och vill därför bevara strandskyddet. Ingen skall få 
hindra allmänheten från att vistas i skog och mark eller vid våra stränder 
och sjöar.

Halland tillhör de främsta regionerna i Sverige när det gäller miljövänlig 
energiframställning, med sina kommunala energibolag. De företag som 
arbetar med utveckling av koldioxidneutral energiteknik ska få stöd i det 
arbetet. En vital del av vårt näringsliv är vindkraften, vilket är tydligt för 
alla som reser i Halland. Vänsterpartiet vill att Region Halland tar fram 
ett program för, och stödjer, en hållbar vindkraftsanvändning, från pro-
duktion till skrotning av förbrukade anläggningar. Biogasanläggningar 
blir alltmer en integrerad del av kommunernas avfallshantering och 
energiframställning. Vi menar att branschen har goda utvecklingsmöjlig-
heter och ska få stöd i det arbetet.

Almi Invest är en riskkapitalfond som ägs av staten genom Almi Före-
tagspartner och Region Halland. Det finns ett särskilt behov av stöd som 

Vi Vill 
att Region Halland skall 
samordna och stärka ar-
betet mellan utbildning, 
näringsliv och politik. 

Vi Vill 
att Region Halland skall 
prioritera den gemen-
samt ägda sektorn, före-
tag som drivs av kvinnor 
och/eller icke svenskföd-
da personer samt företag 
i glesbygden.

Vi Vill 
utveckla fiskenäringen i 
Halland på ett miljömäs-
sigt hållbart sätt.

Vi Vill 
att Regionen stödjer 
småskalig produktion av 
livsmedel också i Hal-
lands glesbygd.

Vi Vill 
att Region Halland ska 
stödja miljövänlig turism 
och tydligt värna alle-
mansrätten.
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riktar sig till kvinnor och icke svenskfödda personer samt till företag 
inom miljö- och energisektorn. Almi Invest ska även ha till uppgift att 
satsa på löntagarägda företag och företag i Hallands glesbygd.

Vi i Vänsterpartiet konstaterar att Halland har stora tillgångar med ett 
brett och mångsidigt näringsliv. Det är viktigt att bygga vidare på det 
som redan finns och ge stöd till det som kan stärkas ytterligare.

Vänsterpartiet behöVs inom det framtida näringsliVet – Vi 
Värnar miljömässigt hållbar energi, småskalighet och 
löntagarinflytande.

Vi Vill 
att Region Halland fort-
sätter driva miljövänlig 
energiframställning och 
ge stöd till företag som 
utvecklar sådan.

Vi Vill 
att Almi Invest som en 
del av Region Hallands 
resurser särskilt ska 
ge stöd till företag som 
drivs av kvinnor, av icke 
svenskfödda personer 
samt till företag inom 
miljö- och energisektorn. 
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UTBILDNING
Folkhögskolor fyller en viktig uppgift i samhället. De stärker demokratin 
och hjälper till att upprätthålla principen om allas rätt till utbildning. 
Folkhögskolans fortlevnad och utveckling är ideologiskt viktigt för Vän-
sterpartiet, eftersom det är en skolform som har en tydlig koppling till 
arbetarrörelsen.

Folkhögskolor fyller en demokratiserande funktion för högskolor och 
universitet eftersom flera samhällsgrupper får möjlighet att skaffa sig be-
hörigheter och meriter för att ta sig in på högre utbildningar. En folkhög-
skoleutbildning kan fungera som en andra chans för den som av någon 
anledning vill komplettera utbildningen från gymnasiet. Denna andra 
chans är speciellt viktig idag då Vuxenutbildningen, tidigare Komvux, 
drabbas av nedskärningar. Det är också värdefullt att studenter som kom-
mer in på högskolor och universitet har olika sorters utbildningar bland 
sina meriter och därmed får olika perspektiv på sin vidareutbildning.

Folkhögskolor och liknande folkbildning ger alla – oavsett etnicitet, kön 
och samhällsklass – en möjlighet att förkovra sig. Inte enbart i kunskap 
som leder till ett jobb eller en fin titel, utan utbildning som är personlig-
hetsutvecklande. Folkhögskolan fyller en viktig funktion då det i andra 
sammanhang ofta är de redan privilegierade samhällsgrupperna som får 
möjlighet att ta del av kreativitet och kultur.

I folkhögskoleundervisning avgör studenterna själva vad de vill få ut av 
sitt deltagande. Det ger en möjlighet till verklig elevdemokrati, vilket i 
praktiken inte är möjligt inom ramarna för målrelaterad undervisning. 

De två folkhögskolor som drivs av Region Halland, Löftadalen och Katri-
neberg, måste bli mer uppmärksammade. Deras specialiteter och utbud 
måste föras fram och bli allmänt kända. Möjligheten till internat ser vi 
som ett bra sätt att både tillgodose behovet av studentbostäder och att 
skapa en social gemenskap bland studenterna. Skolorna bör aktivt strä-
va efter en stor mångfald bland sina studenter. Vi anser också att Region 
Hallands folkhögskolor tillsammans med övrig folkbildning i länet samt 
Vuxenutbildningen, tidigare Komvux, ska ha ett heltäckande kursutbud 
och välja samarbete före konkurrens.

Vi Vill 
att folkhögskolorna ska 
stärkas och att deras 
betydelse skall bli tydlig 
i samhället.
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Vänsterpartiet menar att det är viktigt att Region Halland stödjer de 
olika studieförbunden ekonomiskt och att deras utbud också samman-
ställs och förs fram till allmänheten. Vi vill att de studieförbund som 
får stöd av Region Halland ska tillhandahålla ett brett och heltäckande 
utbud av kurser och studiecirklar. Det är också viktigt att det är studie-
förbund med olika ideologier och med koppling till olika rörelser som 
får stöd. 

Region Halland driver idag gymnasieskolorna Plönninge och Munka-
gård. Övriga gymnasieskolor är kommunala. Vi menar att det finns ett 
stort värde i att Region Halland blir huvudman för all gymnasieverksam-
het. 

Vi anser att det krävs ett större perspektiv än det kommunala när man 
avgör vilka utbildningar som ska finnas och på vilka orter de ska finnas. 
Idag sker inte den samordning mellan kommunerna som är önskvärd 
vad gäller vilka utbildningar som finns och ska finnas. Vi ser också att 
friskolor överetableras på vissa orter. Det får till följd att elevunderlaget 
och ekonomin blir lidande för de kommunala skolorna, vilket kan leda 
till bristande kvalitet och kontinuitet.

Med Region Halland som huvudman för gymnasieskolan är vi överty-
gade om att man uppnår ett bättre helhetsgrepp. Det blir lättare att få 
en översikt över de etableringar av friskolor som sker. Samarbete och 
samordning mellan kommunerna kommer att leda till att lämpliga ut-
bildningar förläggs där de bäst behövs. 

Plönninge- och Munkagårdsskolan har utbildningar inom naturbruk. 
Högsäsong för de flesta formerna av naturbruk är april – oktober. Vi 
menar därför att terminsindelningen vid skolorna skall ses över så att 
undervisning kan ske även i de arbetsmoment som bara går att utföra 
under sommarmånaderna. Nuvarande terminsindelning gör också att 
studenterna avslutar sin utbildning när högsäsongen har inletts, vilket 
får till följd att de inte får sitt första jobb förrän säsongen därpå. Vi före-
slår därför att utbildningar i säsongsberoende naturbruk ska ha arbets-
platsförlagd undervisning under sommarmånaderna mellan årskurs två 
och tre. Dessa studenter får i gengäld avsluta sin utbildning tidigare 
kommande vår så att de har möjlighet att få en anställning i god tid till 
årets högsäsong. 

Vi i Vänsterpartiet vill lyfta upp de grupper som idag inte med själv-
klarhet väljer att gå vidare till högre utbildningar. Det är viktigt att alla, 
oavsett bakgrund och ekonomiska förutsättningar, får tillgång till fort-
bildning och folkbildning där studenterna sätts i centrum.

Vänsterpartiet behöVs inom den framtida utbildningen – Vi 
Värnar utbildningsformer som Vänder sig till alla oaV-
sett bakgrund. Vi Vill ge de studerande ökat inflytande.

Vi Vill 
verka för mångfald bland 
studieförbunden, både 
vad gäller kursutbud och 
ideologisk förankring. 

Vi Vill 
regionalisera gymnasie-
skolorna i Halland för 
en bättre planering och 
översikt.

Vi Vill 
se över terminsindel-
ningen på gymnasieut-
bildningar inom natur-
bruksområdet.
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MILJÖ
Jorden vi bor på förser oss med stora, men inte oändliga, naturresur-
ser. Det är vårt gemensamma ansvar att inte överutnyttja tillgångarna. 
Det gör att miljöfrågan i grunden är en fråga om fördelning av knappa 
resurser. Miljöpolitik handlar därför om rättvisa och solidaritet. Vän-
sterpartiet anser att länder, regioner och individer måste hålla sig inom 
ett rättvist miljöutrymme. Det innebär att ingen har rätt att använda 
så mycket resurser så att andra tvingas att använda sig av en mindre 
mängd, nu eller i framtiden. 

Vår politik för miljörättvisa handlar om att verka för goda och rättvisa 
levnadsförhållanden lokalt och samtidigt ta ansvar för miljökonsekven-
ser som drabbar andra regioner eller länder. Individuella beslut kan i 
viss mån påverka i vilken grad man lever miljövänligt eller inte, men för 
en enskild individ är det svårt att förändra sin miljöpåverkan i den om-
fattning som krävs för att begränsa klimatförändringarna. Därför krävs 
det politiska lösningar som ger förutsättningar för individer att agera 
miljövänligt i allt större utsträckning. Klimatkonferensen i Köpenhamn 
i december 2009 visade att människor och nationer inte kommer att 
bidra till miljöåtgärder som de inte upplever är rättvist fördelade.

Alla människor lämnar ekologiska fotspår när vi påverkar miljön och 
klimatet. Vänsterpartiet vill skapa möjligheter att minska det personliga 
ekologiska fotspåret. Vi menar att de resurser som finns för att upp-
muntra individer till en varsam miljöpåverkan skall avsättas där de gör 
mest nytta. Rika länder, till exempel Sverige, lämnar större ekologiskt 
fotavtryck per invånare än fattiga länder, till exempel Malawi. På samma 
sätt lämnar rika personer i Sverige större ekologiskt fotavtryck än per-
soner med mindre inkomster. Låginkomsttagare åker mer kollektivt, 
konsumerar mindre och har mindre bostäder. Därför vill Vänsterpartiet 
fokusera på överklassens miljöpåverkan.

Konsumtionen av kött har ökat i Sverige med 50 procent mellan 1990 
och 2005, vilket är ett problem, då köttproduktion innebär långt större 
miljöpåverkan än produktion av andra matprodukter. Vänsterpartiet vill 
minska regionens köttkonsumtion genom att införa krav om att det all-
tid ska finnas ett vegetariskt alternativ vid måltider samt en vegetarisk 
dag per vecka, inom regionens verksamheter.
 

Vi Vill 
att konsumtionen av kött 
skall minska genom att 
det alltid skall finnas ve-
getariska måltidsalterna-
tiv inom Region Hallands 
verksamheter.
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Vänsterpartiet menar att alla ska ges möjlighet att agera så miljövänligt 
som möjligt. Det är därför viktigt att vår gemensamma infrastruktur, 
bland annat kollektivtrafiken, är anpassad så att alla kan ta del av den. 
Självklart ska detta även gälla personer med funktionsnedsättningar. Vi 
vill därför att Region Halland ska ställa sådana krav vid upphandling av 
kollektivtrafik att fordonen blir tillgängliga för personer med funktions-
nedsättningar. 

Regionen ska föregå med gott exempel genom att anpassa sin verksam-
het så att den ger en så liten klimatpåverkan som möjligt. 

Landstinget har idag en bra policy om miljö och tjänsteresor, där liten 
miljöpåverkan står i centrum. Vänsterpartiet anser att Region Halland 
efter ombildningen måste ha en resepolicy som ännu tydligare anger 
tåg som förstahandsalternativet för tjänsteärenden. Det är ekonomiskt 
och fungerar även som ett föredöme för andra myndigheter och företag. 
Andra initiativ som landstinget tidigare har tagit, bland annat tjänste-
cyklar för kortare ärenden samt miljöklassade fordon, måste leva vidare 
efter ombildningen.  

Miljön är ett gemensamt ansvar. Därför menar vi att det är viktigt att vi 
på ett demokratiskt sätt kan styra arbetet för en bättre miljö. Vi kommer 
därför att motsätta oss alla försök till utförsäljningar av vår gemensam-
ma egendom. Vi tror att vi gemensamt kan förbättra miljön mer än vad 
det privata näringslivet kan.

Vi i Vänsterpartiet menar att jordens naturresurser är gemensamma och 
gränsöverskridande. Miljöpolitik handlar om rättvisa och solidaritet. 
Ingen har rätt att överutnyttja naturtillgångar på bekostnad av någon 
annan.

Vänsterpartiet behöVs inom den framtida miljöpolitiken – 
Vi säger ja till gemensam egendom, Vi säger ja till solida-
risk energianVändning, Vi säger ja till en kollektiVtrafik 
tillgänglig för alla.

Vi Vill 
att kollektivtrafiken skall 
vara tillgänglig för alla 
oavsett funktionsned-
sättningar.

Vi Vill 
att Region Halland ska 
utnyttja kollektivtrafiken 
för tjänsteresor. 

Vi Vill 
förhindra all utförsälj-
ning av gemensam 
egendom.
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KULTUR
Kulturen är en av grundpelarna för en fungerande demokrati. Den är 
inte en vara som kan väljas bort av ekonomiska skäl. Kulturen är inte 
en produkt och ska inte ses som grädde på moset. Vänsterpartiet anser 
att kulturen värnar om människors lika värde. Kulturen värnar rätten att 
vara unik och rätten att kunna uttrycka sig oavsett ålder, kön eller etnici-
tet. Vi anser att kulturen i sig är en motkraft till ett samhälle som base-
ras på vinstmaximering och kommersialism, eftersom kulturens värde 
inte går att mäta med samma mått som vilken annan vara som helst. De 
som har makten att besluta om olika former av resurstilldelning avstår 
ofta från att stödja ett rikt, fritt och oberoende kulturliv. När kulturen be-
handlas som en produkt leder det till att de professionella utövarna inte 
har en trygg och värdig anställning utan kan väljas bort när så önskas. 

Vänsterpartiet anser att Region Hallands kulturverksamhet inte ska utgå 
från enstaka arrangemang och tillfälliga lösningar. Region Hallands roll 
ska vara att öppna för den fria konsten och kulturen och vara en platt-
form för möten mellan människor. Region Hallands roll skall också vara 
att vårda det halländska kulturarvet. Att vara en bra arbetsgivare och 
föregå med gott exempel ska vara en självklarhet.

För många sker det första mötet med institutionell kultur genom ett 
museibesök, ofta genom förskolan eller skolan. Region Halland har som 
målsättning att rikta museiverksamhet mot barn och ungdomar. Det är 
ett mål som vi stödjer. Vi anser dessutom att museerna ska utveckla 
metoder för att möta människor på de platser där de befinner sig, bland 
annat i skolan.

Under 2009-2010 omorganiseras länsmuseerna i Varberg och Halmstad 
till aktiebolag. Samtidigt sluter kommunerna och Region Halland avtal 
med museerna om hur de ska drivas. Det leder till att kommunerna och 
Regionen är de nya ägarna och att en ny verksamhet och ett nytt sam-
arbete inleds. Vänsterpartiet anser att det är ett steg i rätt riktning för 
att öppna upp museerna och framförallt de lokaler de befinner sig i så 
att de blir tillgängliga för fler kulturutövare och för kommunerna så de 
kan bedriva verksamhet på samma plats. Vi anser dock att det är viktigt 
att museet i Varberg fortsätter med sin historieverksamhet. Tillgången 
till vår historia ger oss möjligheter att utvecklas och att lära oss av den 
så att vi inte upprepar tidigare gjorda politiska misstag som öppnar för 
ickedemokratiska metoder.

Vi Vill 
att museer och arkiv får 
resurser för att uppmunt-
ra och stödja projekt där 
till exempel forskare, för-
eningar och skolklasser 
får möjlighet att studera 
klassamhället och folk-
hemmets historia.

Vi Vill 
att det skall vara fritt 
inträde på regionala och 
kommunala museer och 
konsthallar.
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Kultur och kulturupplevelser ska vara tillgängligt för alla, oavsett hur 
tjock plånbok man har, därför vill vi att det ska vara fritt inträde på 
regionala och kommunala museer och konsthallar. Vi inser att detta 
kostar, men att det kan införas gradvis. Det kan till exempel innebära att 
museibesök blir gratis för alla skolklasser oavsett årskurs, eller att det 
blir gratis för barn, ungdomar, studenter och pensionärer.

Amatörkulturen organiserar cirka 760 000 utövare i Sverige. Det är 
en folkrörelse som sträcker sig över hela kulturfältet, främst handlar 
det om hembygds- och kulturarvsföreningar. De bidrar till att bevara 
kulturarvet och göra det levande genom att ta tillvara på till exempel 
konsthantverkstraditioner och sång och dans. Amatörkulturen är starkt 
knuten till de ideella föreningarna och aktiviteterna vilket leder till att 
den oftast tas för given, och att den då lätt glöms bort i budgetsam-
manhang. Vänsterpartiet tycker att det är viktigt att Region Halland gör 
riktade satsningar på amatörkulturen i Halland.

Teater Halland är Region Hallands länsteater. Den finns i Varberg men 
har föreställningar, utbildningar och workshops i hela Halland. Teatern 
samarbetar med flera olika föreningar och organisationer, högskolan 
i Halmstad samt med de olika kommunerna. Teater Halland är ett ak-
tiebolag och den enda ägaren är Region Halland. Ekonomiskt stöd får 
teatern från Statens kulturråd, Region Halland och Varbergs kommun. 
Teater Halland har bra aktiviteter och deras målsättning är bland annat 
att det i all deras verksamhet ska finnas ett jämställdhets-, mångfalds- 
och tillgänglighetsperspektiv. Vi menar att man kan utveckla samarbe-
tet mellan teatern och kommunerna ännu mer så att så många som möj-
ligt kan ta del av deras verksamhet. Idag subventionerar Region Halland 
endast professionell scenkonst och musik som är producerad i Halland. 
Inga bidrag ges till någon annan form av kulturaktivitet. Detta sätter stor 
press på Teater Halland. Vi vill ändra på subventionsreglerna så de även 
gäller för kulturaktiviteter från andra län och regioner och att man kan få 
bidraget även om det inte gäller professionell scenkonst och musik utan 
även andra aktiviteter så som hemslöjd och liknande.

Dans i Halland är ytterligare en institution för scenkonst i Halland. Vi vill 
att Region Halland ser över organisationsformen för den, och utvecklar 
samarbetet.

Musik i Halland är en stiftelse som arbetar med produktion, förmedling, 
stöd och utbildning för det professionella musiklivet i Halland. Vi vill 
utveckla deras verksamhet så den inte bara innefattar professionella 
musiker. Deras verksamhet ska vara det självklara valet när man behö-
ver knyta nya kontakter och träffa andra musiker. Musik i Halland ska 
också vara de som stöttar skolorna i deras musikundervisning. Musik i 
Halland ska täcka hela Halland. Idag sker 50 procent av verksamheten 
i Halmstad, vilket också är deras värdkommun. Genom att samarbetet 
mellan Musik i Halland och Region Halland utvecklas kan detta ändras 
och verksamheten breddas över hela Halland. Vi är heller inte övertyga-
de om att stiftelseformen är den bästa formen för verksamheten, utan 
vill se över hur organisationen skall vara. 

Vi Vill 
utveckla och stödja de 
två länsmuseerna.

Vi Vill 
stödja de kommunala 
och lokala museerna i 
Halland

Vi Vill 
att Region Halland inrät-
tar en konsulttjänst för 
amatörkultur och/eller 
en kultursekreterare.
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Vi Vill 
att samarbetet med Tea-
ter Halland utvecklas.

Vi Vill 
att scenkonstutbudet 
för barn och ungdomar 
stärks.

Vi Vill 
att bidragen till kommu-
nerna för deras barnkul-
turverksamhet ses över 
så att det innefattar mer 
än professionell scen-
konst och kulturverksam-
het från andra län och 
regioner.

Vi Vill 
stödja de fria dans- och 
teatergrupperna.

Vi Vill
 att samarbetet med 
Dans i Halland utvecklas 
och att organisationsfor-
men ses över av Region 
Halland.



Film i Halland, med Kungsbacka som värdkommun, arbetar aktivt med 
unga filmare i Halland. Några av deras verksamhetsmål är att etablera 
filmen i det regionala och kommunala kulturlivet och att skapa en hal-
ländsk filmprofil. De jobbar genom konsultverksamhet, samordning 
av filmverksamhet och med att skapa nya mötesplatser för filmare. Vi 
anser att deras verksamhet är bra, har bra mål och kan utvecklas ytterli-
gare.

Idag finns det i Halland endast en sjukhusbiograf. Den ligger i Varberg. 
Vi anser att den ska utöka sin verksamhet så att fler patienter kan ta del 
av film. En utökning av verksamheten innebär också att risken minskar 
att biografen försvinner i budgetarbete och genom nedskärningar. Vi an-
ser att även sjukhuset i Halmstad ska ha en biograf. Sjukhusbiograferna 
är ett sätt att skapa mötesplatser för patienterna på de olika sjukhusen.

Ett bibliotek, oavsett om det är kommunalt, regionalt eller beläget på 
en högskola, är en av de viktigaste och mest självklara mötesplatserna 
i ett samhälle. Ett bibliotek och dess verksamhet ska vara tillgängligt för 
alla och alltid kunna uppdateras när det sker förändringar i samhället. 
Därför vill vi att Region Halland ska fortsätta sitt arbete med att utveckla 
konsulenttjänsterna för den digitala biblioteksverksamheten och se 
över möjligheterna att inrätta ett digitalt bibliotek.

Regionbibliotekets roll är att stödja, komplettera och samordna de kom-
munala biblioteken, bland annat genom vidareutbildning av biblioteks-
personal, komplettering av medieförsörjningen samt rådgivning och 
information. Regionbibliotekets verksamhet inriktar sig främst mot barn 
och ungdomar. Verksamheten är välfungerande med bra målsättningar. 
Vi vill att Regionbiblioteket fortsätter att utvecklas och att det ska ha en 
självklar roll i det regionala kulturarbetet.

Vi i Vänsterpartiet är övertygade om att kulturen är en av grundpelarna 
för en fungerande demokrati. Därför är det av största vikt att kulturen 
inte blir en verksamhet som får finnas om det finns pengar över, efter 
alla andra utgifter som finns i en organisation. 

Vänsterpartiet behöVs inom den framtida kulturVerk-
samheten – Vi Vägrar delta i nedrustning aV kulturliVet i 
halland, Vi kommer aldrig att glömma bort den kreatiVi-
tet som föds ur kulturmöten mellan människor som får 
möjlighet att ta del aV och utöVa teater, konst, musik och 
litteratur. 

Vi Vill 
att samarbetet mellan 
Musik i Halland och Re-
gion Halland utvecklas.

Vi Vill 
att Musik i Hallands 
verksamhet även skall 
innefatta fria musiker. 

Vi Vill 
att Region Halland ser 
över organisationsfor-
men för Musik i Halland. 

Vi Vill 
att samarbetet mellan 
Region Halland och Film i 
Halland utvecklas.

Vi Vill 
att Region Halland ska 
stödja och utveckla det 
regionala biblioteket, 
sjukhusbiblioteken och 
de kommunala bibliote-
ken.

Vi Vill 
att Region Halland ser 
över möjligheterna att 
bygga upp vägkrogsbib-
liotek.

Vi Vill 
att Region Halland 
utreder möjligheterna 
för att inrätta ett digitalt 
bibliotek och göra det 
om det finns en sådan 
möjlighet.
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Vi Vill 
att Region Halland ska 
stödja och utveckla 
sjukhusbiografen i 
Varberg och undersöka 
möjligheterna att öppna 
en biograf på sjukhuset i 
Halmstad.



KOLLEKTIVTRAFIK
En fungerande och genomtänkt kollektivtrafik är helt nödvändig för alla 
samhällen som anser sig vara hållbara. Utan en prisvärd kollektivtra-
fik kommer stora delar av befolkningen att förlora sina möjligheter att 
förflytta sig. Alla har inte råd eller möjlighet att köra bil och dessutom 
medför bilismen stora negativa konsekvenser.

I Halland finns buss- och tågtrafik som dagligen förflyttar tusentals 
människor mellan hemmet och jobbet, till skolan, pojkvännen eller 
barnbarnet. Icke desto mindre kan en hel del göras för att kollektivtrafi-
ken skall bli ett attraktivt alternativ till privatbilismen. 

Region Halland, som största enskilda ägare av Hallandstrafiken, kom-
mer att ha stora möjligheter att påverka ägardirektiven och därigenom 
subventionsnivån på resor av olika slag. Det måste ske i nära samar-
bete med kommunerna.

I Hallandstrafikens verksamhetsplan för 2010-2012 nämns värdeord 
som Snabb, Pålitlig, Enkel, Trygg och Säker som strategi för att uppnå 
visionen om att ”Vi ska göra Hallandstrafiken till förstahandsalterna-
tivet”. Vänsterpartiet anser att man i detta sammanhang glömmer att 
det som blir ett förstahandsalternativ ofta är det som är billigast. Därför 
skall ordet Prisvärd självklart adderas till de övriga värdeorden.

För närvarande är kollektivtrafiken i Halland över lag knappt till hälften 
subventionerad, varav Øresundstågen är den verksamhet som har högst 
självförsörjningsgrad. Trots den femtioprocentiga subventioneringen av 
busstrafiken är denna relativt dyr. Det beror till stor del på att många av 
turerna som körs utnyttjas dåligt. Vi anser inte att det är ett alternativ 
att minska antalet turer där efterfrågan är låg eftersom efterfrågan då 
kommer att minska ytterligare. Vi vill öka subventioneringen så att fler 
väljer att parkera bilen. Pengarna måste i första hand användas till att 
locka fler att börja åka kollektivt. Det kan ske genom riktade insatser 
mot ströåkare och förstagångsåkare. Självklart måste priserna även 
sänkas för dem som pendlar. 

Halland har mycket att vinna på välutbyggd, välutnyttjad kollektivtra-
fik. Det innebär ökad rörlighet för ungdomar, äldre och de som inte har 
råd att ha bil. Det innebär minskad bilism, det vill säga mindre behov 
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Vi Vill 
att kollektivtrafiken skall 
vara pålitlig, punktlig, 
säker och prisvärd.



av underhåll och utbyggnad av vägnätet, färre trafikolyckor och mindre 
fossila utsläpp. Det innebär minskad segregation mellan rika och fattiga 
områden och mellan stad och landsbygd. Vidare innebär det en fördel 
för turister som kommer till Halland utan bil.  

Vänsterpartiet vill på sikt göra kollektivtrafiken i Halland gratis. Det ska 
genomföras stegvis. Med gratis kollektivtrafik försvinner administra-
tionen av betalningar och biljetter, vilken idag förbrukar stora resurser 
som istället kan användas till att bygga ut kollektivtrafiken.

Den hjälppersonal som tidigare fanns ombord på busslinjer med många 
äldre resenärer, eller stationerade på bussterminaler för att hjälpa 
resenärer på rätt buss, måste återinföras. Att äldre och personer med 
funktionsnedsättningar känner sig bekväma med att åka buss innebär 
att användningen av färdtjänsten kan minska.

Ibland höjs röster om att installera fler övervakningskameror på bussar 
och bussterminaler för att öka tryggheten under stökiga fredags- och 
lördagskvällar. Vänsterpartiet vill inte ha mer övervakning. Det inkräktar 
på människors integritet och ger en falsk trygghet. Vi anser att ombord-
personal och personal på bussterminalerna är ett bättre sätt att öka 
säkerheten både för chaufförer och för resenärer.

Vänsterpartiet Halland anser att det är bra att färdtjänsten räknas som 
en del av kollektivtrafiken, att priserna är desamma och att verksamhe-
ten har som mål att minska sina utgifter genom att flytta resor till ordi-
narie kollektivtrafik. Det ska ske i de fall det är möjligt för resenären. 
Klagomål har förekommit på samplaneringssystemet som har införts, 
eftersom det kan innebära att man måste genomföra byten under sin 
resa och invänta andra resenärer. Vi anser att det är nödvändigt att ha 
ett samplaneringssystem med tanke på hur mycket resurser som sparas 
med det. Men systemet måste förbättras och klagomålen skall tas på 
allvar. Undantag från samplaneringssystemet måste kunna göras för 
resenärer med speciella behov, till exempel personer som av medicin-
ska skäl inte klarar av att åka tillsammans med okända chaufförer eller 
medresenärer. Samplaneringssystemet är även viktigt för den anrops-
styrda kollektivtrafiken. Denna blir inte lika ekonomiskt försvarbar om 
samåkning inte tillämpas mellan anrops- och färdtjänstresenärer.  

Västkustbanan måste snarast byggas ut till dubbelspår på de sista etap-
perna genom Halland. Etapperna med enkelspår utgör flaskhalsar som 
måste bort. Pendelstationer måste byggas där det finns behov av det. 
De ska byggas med Falkenbergs nya station som förebild, med två mitt-
spår som passerar igenom stationen och två ytterspår för tåg som stan-
nar vid perrongerna. På så sätt slipper passerande tåg att vänta på tåg 
som stannat, och passage i full hastighet sker inte intill perrongerna.
För bussresenärer är det viktigt att det finns rena och välvårdade håll-
platser försedda med tak och väggar mot regn och vind, samt belysning 
för trygghetens och trafiksäkerhetens skull. Vi vill att man ska förse 
bussarna med radiosändare som får trafikljusen att slå om till bussens 
fördel när den närmar sig en korsning, så att punktligheten blir bättre i 
rusningstrafik.

Vi Vill 
ha priser som konkurre-
rar ut personbilstrafiken.

Vi Vill 
att extrapersonal skall 
sättas in där det behövs.

Vi Vill 
värna om integriteten 
och säger därför nej till 
övervakningskameror 
och lagrad information 
om genomförda resor.

Vi Vill 
fortsätta bedriva riktade 
informationskampanjer 
om kollektivtrafiken på 
arbetsplatser och i bo-
stadsområden.
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Vi menar att Hallandstrafiken måste fungera smidigare och agera snab-
bare och med mer eftertanke än idag. Det så kallade Resekortet är ett 
steg i rätt riktning trots att införandet har tagit mycket längre tid än 
beräknat.

Hallandstrafikens reklam och profilering är sällan träffsäker. Avståndet 
mellan verksamheten och dess kunder känns alltför stort. Hallandstra-
fiken måste präglas av framåtanda och medvetenhet om ett ökat kol-
lektivt resande ska bli verklighet. Det finns också små systemändringar 
som enkelt kan göras och som får positiva konsekvenser. Exempel är 
att reserverad sittplats bör ingå i biljetten på Øresundstågen, särskilt 
på längre resor. En pappersbiljett köpt med värdekort eller reskassa bör 
vara giltig utan att man visar upp kortet den köptes med.

Vi i Vänsterpartiet menar att kollektivtrafiken är det ojämförligt bästa 
sättet att utveckla infrastrukturen. Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig 
för alla oavsett funktionsnedsättning, bostadsort, ålder och ekonomiska 
förutsättningar. Den skall vara ett självklart, tryggt och enkelt val vid kor-
tare och längre resor vilket också innebär minskad miljöpåfrestning.

Vänsterpartiet behöVs för framtidens kollektiVtrafik – Vi 
står upp för allmän, billig och tillgänglig kollektiVtrafik, 
Vi står upp för trygghet i kollektiVtrafiken utan integri-
tetskränkande åtgärder.

23

Vi Vill 
arbeta för utbyggnad av 
infrastruktur i form av 
dubbelspår och pendel-
stationer.

Vi Vill 
att det skall vara krav på 
icke-fossila bränslen vid 
upphandling av busstra-
fik och köp/leasing av 
tjänstefordon.

Vi Vill 
ha utökat samarbete 
mellan Hallandstrafiken, 
Västtrafik, Skånetrafiken 
och SJ vilket underlättar 
trafikbyten och biljettin-
köp.

Vi Vill 
att Region Halland ska 
utnyttja kollektivtrafiken 
för tjänsteresor.




