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Vår gröna dröm 
Vi i Miljöpartiet har en dröm om ett annorlunda Småland. I vår dröm är 

det möjligt för alla att leva ett gott liv här. Det betyder att vi arbetar för en 

god livskvalitet för alla. Vi tror på ett kreativt samhälle, där vi alla både 

kan vara trygga och trivas. 

 

Friska och trygga. En förutsättning för en god livskvalitet är att vi får 

vara friska. Vi vill satsa mer på förebyggande hälsovård för att i mesta 

möjliga mån undvika sjukdomar. När vi ändå blir sjuka måste det finnas 

tillräckligt mycket resurser för en god vård för alla, oavsett ålder, kön och 

plånbok. Vi tror på en jämlik vård, som främjar hälsan. Vården ska finnas 

på nära håll, oavsett var i Kronoberg vi bor.  

 

Alla blir vi äldre. För oss i Miljöpartiet är det en självklarhet att 

äldreomsorgen sker på ett värdigt sätt med tillräckliga resurser. Vi värnar 

om valfriheten, men vill inte att vårdpengar försvinner till skatteparadis.  

En förutsättning för en god hälsa är en god miljö. Risken för sjukdomar 

ökar om vi redan från barnsben utsätts för kemikalier i vår vardag. Det 

finns inga frågor som är viktigare för våra barns och barnbarns framtid än 

de som gäller klimat och miljö.  I vårt gröna Småland är vi klimatsmarta i 

varje beslut.  

 

Kreativa och kunniga. En god livskvalité gynnas också av att vi är 

kreativa, kluriga och kunniga. Vår gröna dröm innebär att vi satsar mer än 

andra partier på utbildning. Och vi vill locka fler att utbilda sig till de jobb 

som efterfrågas på arbetsmarknaden. En satsning på en bättre miljö 

betyder också att vi kan få ett försprång framför andra regioner. Det leder 

till att vi kan sälja kunskap, produkter och tjänster och därmed skapa fler 

jobb i södra Småland. 
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Vår kreativitet förutsätter att vi har kul på jobbet. Det gynnas av att vi har 

en flexibel arbetsmarknad, som ger möjlighet att variera vår arbetstid efter 

vår livssituation. Alla människor i alla branscher måste få trygga 

arbetsvillkor. För att utveckla näringslivet krävs en bra infrastruktur. För 

oss innebär det att vi har tillgång till en god kollektivtrafik och väl 

utbyggda digitala kommunikationer i Kronoberg.  

 

Generösa och öppna. I vårt gröna Småland är vi generösa och öppna 

mot alla. Vi tycker att det är självklart att hälsa människor på flykt 

välkomna på samma sätt som fattiga smålänningar en gång välkomnades i 

USA. Lika självklart är det att alla ska ha lika rätt, oavsett religion, kön, 

sexuell läggning, ålder eller eventuell funktionsnedsättning. Genom att 

jobba lite smartare tar vi tillvara den resurs som invandrare är för att 

kunna utveckla branscher som idag har brist på arbetskraft, till exempel 

industri och vård. Vi har också lärt oss att olikheter gör livet spännande 

och roligt. Att lära känna en medmänniska från Afghanistan, Indien, Irak, 

Ryssland, Somalia eller Syrien vidgar våra egna perspektiv.  

 

Vår dröm om ett grönt Småland behöver inte ligga långt borta.  
 
Du väljer din framtid i valet 2014 
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Vägen mot ett grönare Småland 
För att kunna förverkliga vår gröna dröm har vi tagit fram en rad konkreta 

förslag till förändringar. Det är förslag som vi vill driva i den nya region 

som kommer att bildas, genom att Landstinget Kronoberg och 

Regionförbundet södra Småland, slås samman 2015. Dessa förslag hänger 

också samman med den politik vi driver i riksdagen och i kommunerna.  

 

Hälsa och livskvalitet 
En grön linje när det gäller hälsa och livskvalitet är att satsa på 

förebyggande åtgärder. Hälsan och livskvaliteten ökar när vi till exempel 

äter nyttigt, motionerar och trivs. När vi blir sjuka måste vården ha 

tillräckliga resurser och vara lika tillgänglig för alla.  

 

Vi vill: 

• Satsa mer på förebyggande hälsovård. Skapa social investeringsfond 

med inriktning på barns och ungas hälsa.   

• Vårdval Kronoberg utvecklas till ett tydligt hälsoval som främjar en 

hälsosam livsstil på länets hälsocentraler. 

• Öka sjukvårdens resurser, särskilt inom primärvården och 

psykiatrin. Överbeläggning får inte förekomma.  

• Förbättra dialogen mellan patient och vårdpersonal.  

• Äldre människor måste få en värdig vård. För att göra det möjligt 

måste samarbetet mellan kommuner och landsting fungera. 

• Mobila trygghetsteam införs för att hjälpa de svårt sjuka människor. 

• Använda potentialen i e-hälsa för en mer jämlik, patientsäker och 

sammanhållen vård.  

• Förbättra arbetsmiljön i vården.  

• Avlasta vårdpersonalen onödig byråkrati.   

• Stimulera vårdpersonal att arbeta med forskning och utveckling. 

• Sjukvården ska utvecklas på lasaretten i Ljungby och Växjö 
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• Landstinget måste planera så att det finns en god tillgång på alla 

typer av vårdpersonal utan att använda kostsam hyrpersonal.  

• Arbeta strategiskt för att säkerställa vårdens bemanning, utbildning 

och kompetensutveckling. 

• Minst en familjecentral i varje kommun.  

• Öka patientinflytandet och förbättrad anhörigstöd inom psykiatrin.  

• Glasögonbidrag för barn och ungdomar till 19 år. 

• Människor med reumatiska besvär ska erbjudas klimatvård. 

• Satsa mer på grön rehabilitering. 

 

Klimat och miljö 
All verksamhet i vår nya sydsmåländska region måste vara ekologiskt, 

ekonomiskt och socialt hållbar. Det gäller såväl hälso- och sjukvård som 

regionalt utvecklingsarbete och kollektivtrafik. Dessutom ska regionen 

sätta egna tuffare klimatmål. 

 

Vi vill: 

• Utbilda medarbetarna i den nya regionen om miljöpåverkan. 

• Öka andelen ekologiska livsmedel i regionens verksamheter till 

minst 75 procent år 2018.  

• Öka andelen ekologiska produkter även på andra områden. Till 

exempel ska andelen ekologisk bomull i regionens textilier vara 

minst 25 procent år 2018.  

• Ta bort genmodifierade varor, industriellt framställda transfetter 

och kosmetiska tillsatser från all verksamhet.  

• Fordon som köps in av regionen drivs med förnyelsebara bränslen 

eller el. Laddstolpar ska finnas vid lasaretten och vårdcentraler. 

• Infrastrukturens utbyggnad ska främst vara inriktad på cykelvägar 

och järnvägar.  

• Regionen ska stödja samåkningsprojekt. Samåkningen ska också 

kunna integreras med kollektivtrafiken.  
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• Kollektivtrafik ska vara effektiv, samordnad med låg enhetlig taxa.  

• Öka kollektivtrafikens andel av alla resor med 50 procent.  

• Energihushållning i lokaler, bostäder och industrier ska främjas.  

• Lokal energiproduktion ska främjas och Kronoberg ska bli 

självförsörjande på förnyelsebara energikällor. 

 

Jobb och utveckling 
En viktig uppgift för regionen är att främja regionens utveckling för att 

skapa nya gröna jobb, som gynnar alla oss som bor i regionen. För att 

åstadkomma det måste regionen erbjuda billig, tät och grön kollektivtrafik. 

  

Vi vill: 

• Underlätta för utrikes födda och ungdomar att ta sig in på den 

småländska arbetsmarknaden. 

• Underlätta för alla som söker jobb och vill starta företag genom en 

bemannad resursbank som hjälper till med råd, ansökningar och 

regler. 

• Fler beslut om arbetsmarknad och infrastruktur ska fattas i 

regionen.  

• Stimulera gröna jobb bland annat genom att själva ställa högre 

miljökrav på allt regionen köper.  

• Regionen måste också ta ett ansvar för ett bra samarbete mellan 

Linnéuniversitet och det regionala näringslivet. 

• Stödja olika utbildningsinsatser till de yrken som behövs.  

 

 

Djur och natur 
 
Naturen betyder mycket för människors livskvalitet och hälsa. En aktiv 

friluftsliv i naturen innebär både att människor rör sig och att alla sinnen 

stimuleras av nya upplevelser. Miljöpartiet värnar om de vilda djurens och 
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växternas rätt att existera. En mångformig och artrik natur också ger 

rikare naturupplevelser för oss människor. 

 

Vi vill: 

• Skog, mark och vatten ska användas på ett sätt som inte försämrar 

för framtida generationer. 

• Alla arter som naturligt hör hemma i Småland ska fortsätta finnas. 

• De skyddsvärda skogsmiljöer som finns kvar här undantas från 

skogsbruk.  

• Stora offentliga projekt planeras så att den biologiska mångfalden 

drabbas så lite som möjligt. 

• Regionen ska alltid värna om att bästa möjliga livsvillkor för alla 

djur, som står i människans tjänst. Ett bra djurskydd ska vara krav i 

upphandling av allt som köps in av regionen. 

 
 

Kultur och turism 
Miljöpartiet anser att kultur är en viktig del i utvecklingen av samhället 

och individerna. Kroppen och själen hör ihop och en satsning för 

spännande upplevelser är också bra för hälsan. Kultur, idrott och andra 

upplevelser gör också att regionen blir attraktiv att bo i och för turister att 

besöka. Grön turism kan vara ett sätt att skapa fler företag och jobb. 

 

Vi vill: 

• Vi vill satsa på den kultur som når många människor och där många 

själva kan delta. 

• Regionen ska samordna kulturella evenemang så att stora 

teaterföreställningar, författarbesök och konserter också kan ske 

utanför Växjö.  

• Sätt in bussar till stora kultur- och idrottsevenemang i regionen så 

att de blir tillgängliga för fler.  

• Turismen i Småland utvecklas på ett ekologiskt hållbart sätt. 
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• Upplevelse- och naturturism prioriteras före kommersiell 

shoppingturism. 

• Främja utvecklingen av vandrings-, cykel-, och kanotturism så att 

fler får möjlighet att på ett lugnt, behagligt och miljövänligt sätt 

njuta av vårt vackra natur- och kulturlandskap. 

 

Land och stad 
Stad och land är beroende av varandra. Att bo på landet eller i staden är ett 

medvetet val, men det är en uppgift för regionen att se till att 

förutsättningarna är lika.   

 

Vi vill: 

• Verka för att sjukvård och annan offentlig service är tillgänglig 

oavsett om vi bor i staden eller på landet.  

• Att växla bränsle från fossila till förnybara gynnar både landsbygd 

och stad och bör påskyndas.  

• Anpassa tiderna i kollektivtrafiken så att det blir lättare att pendla 

mellan stad och land. Gör det möjligt för arbetspendlare och andra 

ska kunna åka med skolskjutsar. 

• Anpassa tiderna i kollektivtrafiken så det går turer på morgon, 

kvällar och helger. 

• Stöd kreativa lösningar för att så mycket service som möjligt ska 

kunna finnas även på en levande landsbygd.  

 

Ekonomi och hållbarhet 
Vi i Miljöpartiet har alltid värnat om ordning i de offentliga finanserna. Att 

göra de satsningar vi vill innebär också att vi behöver spara på andra 

områden. Vi är emot alla former av slöseri med offentliga medel. Genom 

långsiktiga beslut ska Kronoberg bli en attraktiv region.  
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Vi vill: 

• Vårdpersonal ska arbeta mer med vård och mindre med 

administration.  

• Minska antalet tjänsteresor genom fler distansmöten.  

• Stoppa subventionerna till flyget. 

• Investeringar ska vara hållbara och köns- och generationsneutrala. 

• Nya former för finansiering bör prövas.  

• Regionens pensionskapital bör användas klokare och bidra till 

regionens utveckling.  

• Noggrannare analyser inför alla besparingsåtgärder ska göras 

genom ett aktivt kvalitetsarbete. 



rösta grönt!

KRonobeRg

 läs MeR på Mp.se/KRonobeRg


