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Miljöpartiet vill göra så att Kronobergs län blir bättre, tryggare och 
enklare att leva, bo och verka i för länets invånare och för framtida 

invånare. I detta regionalpolitiska program pekar vi ut riktningen för ett 
hållbart liv. Programmet delas in 32 punkter som bygger på följande princip 
där miljön, klimatet och ekosystemet sätter ramarna för en hållbar region.

Klimatet kan inte vänta. 
Nu är tidpunkten att vara politiskt 
modiga – att höja blicken, tänka 
långsiktigt och lägga fast attraktiva och 
ambitiösa mål för Kronobergs läns 
framtida utveckling, som bygger på vår 
vision med siktet på 2025 om en hållbar 
välfärd. Kronoberg ska vara fossilfri 
region 2030.

Tillgänglighet för ett hållbart liv är 
viktigt, oavsett det handlar om barn och 
ungas psykiska hälsa, äldres hälsa, 
fysiska funktionsvariationer, tillgång 
till en hälsofrämjande sjukvård, 
stimulerande kultur eller att kunna lita 
på kollektivtrafiken.  
Ett hållbart liv innebär att det är enkelt 
för alla medborgare att resa kollektivt 
och klimatsmart. Infrastrukturen ska 
bidra så att  invånarna kan åka 
kollektivt utan problem och vi uppnår 
uppsatta klimat- och miljömål. Vi vill 
satsa på bredband för alla, 
järnvägsutbyggnad på riktigt, fler 
tågstopp och cykelmotorvägar i 
Kronobergs län.

Ett hållbart liv innebär att hälso- och 
sjukvården är tillgänglig. Sjukvården 
ska vara köfri. Region Kronoberg ska ha 
egna mål som är tuffare än 
vårdgarantin. Kronobergarna ska 
komma till läkare på vårdcentralen 
inom ett dygn. En viktig skillnad, 
förutom att väntetiden minskas, är det 
hälsofrämjande och jämlika 
perspektivet. Miljöpartiet är pådrivande 
i arbetet för den nära vården och en 
stärkt primärvård i Region Kronoberg.   
I Miljöpartiet ser vi det gröna i 
satsningar på tillgänglighet som del av 
vårt fokus för ett hållbart liv för 
medborgarna med förbättrad folkhälsa 
och miljö. 



Klimat och miljö
1. Lättare att vara klimatsmart.
Kronoberg ska vara ledande i 
omställningen för ett miljösmart 
samhälle. För oss är det viktigt att 
invånarna som bor i regionen ska kunna 
transportera sig och leva på ett hållbart 
sätt. Regionens verksamheter påverkar 
miljön betydligt. Region Kronoberg har 
ett stort ansvar att arbeta med sin egen 
miljöpåverkan. Det som kräver åtgärder 
är kollektivtrafiken, de egna 
transporterna, den egna användningen 
av energi, avfallshantering och 
upphandling. För att underlätta i 
omställningen så vill vi att regionen 
investerar i infrastruktur för en hållbar 
mobilitet t ex elcyklar, bilpool och 
laddstolpar vid regionens fastigheter, 
som vid sjukhusen och vårdcentraler. 
Det är viktigt att arbeta med  
beteendepåverkan och ta fram fler 
verktyg för att göra det lätt att vara 
miljösmart i regionen. Vi vill främja det 
civila samhället genom att initiera och 
uppmuntra goda exempel för hållbara 
beteenden. 

Miljöpartiet i Kronobergs län är mycket 
positiva till den klimatfärdplan som 
partiet arbetat fram på nationell nivå 
och som syftar till att konkretisera 
politiken inom klimatområdet. I 
klimatfärdplanen nämns utmaningar 
och förslag till lösningar inom områden 
som berör Region Kronoberg. 
Miljöpartiet vill implementera 
klimatfärdplan och förslag i Region 
Kronoberg och länets kommuner.  

2. Regionalt klimatansvar.
Region Kronoberg ska vart fjärde år ta 
fram en klimatpolitisk handlingsplan 
som bland annat ska redovisa hur 
klimatmålen uppnås. Vi vill införa ett 
regionalt klimatpolitiskt ramverk, 
vilket är lika bindande som de 
ekonomiska ramverken och som bland 
annat mäter Kronobergs miljömässiga 
fotavtryck. Utsläppsmål ska fastställas i 
samband med budgeten, faktiska 
utsläpp redovisas parallellt med 
ekonomiska uppföljningar. Målet är att 
år 2030 nå nettonollutsläpp av 
växthusgaser inom Region Kronoberg.  

3. Hållbar konsumtion, återbruk 
och återvinning av material och 
prylar.
Mängden plast och farliga kemikalier 
på vår planet måste minska. Särskilt 
allvarligt är mängden plast och 
mikroplaster i våra sjöar. Miljöpartiet 
vill verka för att generellt minska 
mängden plast i Kronobergs län. 
Källsorteringen ska öka i regionen och 
avfallet ska minska. Det som regionen 
köper in ska vara av miljösmart 
material, och plast baserad på fossila 
energikällor ska minimeras. Vi vill att 
miljövänliga alternativ till hygien- och 
rengöringsartiklar ska användas i 
regionens verksamheter. Regionen ska 
också bli bättre på att återanvända 
material och möbler för att spara på 
våra värdefulla naturresurser.

1 2



4. Fossilbränslefritt 2025. 
Region Kronoberg ska vara en drivande 
kraft i omställningen för ökad 
produktion av förnyelsebar energi. 
Miljöpartiet vill att regionen ska vara en 
fossilbränslefri region år 2025 och att 
dess verksamheter ska vara 
klimatneutrala och självförsörjande. 
Miljöpartiet vill vidare att hela 
Kronobergs län som geografiskt område 
ska vara fossilbränslefritt till år 2030.  
Det handlar t ex om att kommunernas  
tätortstrafik trafikeras av elfordon och 
regionbussarna drivs av biodrivmedel. 
Fordon från Serviceresor drivs av el.  Vi 
ska minska energibehoven genom 
energieffektivisering av regionens 
fastigheter och bygga energisnålt. 
Region Kronoberg ska öka 
produktionen av solenergi på de egna 
fastigheterna. 

5. Skog och lantbruk; både 
biologisk mångfald, rekreation 
och hållbar produktion. 
Skog, mark och vatten ska användas på 
ett sätt som inte försämrar för framtida 
generationer. Region Kronoberg äger 
ingen egen mark men har möjlighet att 
påverka och stödja skogs- och jordbruk i 
hela länet. Biologisk mångfald ska 
värnas. Jordbruket har på flera sätt stor 
inverkan på miljön, grundvatten, 
kringliggande naturområden och sjöar. 
Region Kronoberg kan påskynda genom 
att ställa krav vid upphandlingar för 
omställning och stimulanser till ett 
hållbart skogs- och  jordbruk. 
Miljöpartiet vill att kvalitén på 
grundvattnet förbättras. Länets 
livsmedelsförsörjning ska utvecklas så 

det inte enbart fokuseras på produktion 
utan också frågan om hälsosamma 
levnadsvanor och hållbar konsumtion. 
Vi vill att Region Kronobergs skogs- och 
livsmedelsstrategi ska följas upp under 
nästa mandatperiod. 

6. Maten ska vara god, hälsosam, 
klimatsmart och ekologisk.
Maten som serveras inom regionen ska 
vara klimatsmart, hälsosamt, ekologisk 
och till stor del närekologiskt och odlad 
efter säsong. Vi får en högre kvalitet på 
måltiderna. Miljöpartiet vill att Region 
Kronobergs inköp av livsmedel ska vara 
minst 70 procent ekologiskt till år 2025. 
Region Kronoberg ska servera mer 
vegetarisk mat. Närproducerade råvaror 
ska upphandlas i så stor omfattning som 
möjligt. Fisk som serveras ska vara 
certifierad med en högt ansedd 
miljömärkning. Matsvinnet ska 
minimeras i de av Region Kronobergs 
finansierade verksamheter. Miljöpartiet 
vill att etiska krav i upphandling för en 
god djurhållning följs upp och skärps. Vi 
kräver att djur föds upp och lever på ett 
bra sätt, har korta transporter till slakt 
och att det sker skonsamt för djuret.  

Regional utveckling och hållbarhet
7. Arbetsmarknad - fler vägar in, 
andra chansen.
Miljöpartiet vill att Region Kronoberg 
får ett utökad regionalt 
utvecklingsansvar med fokus på 
arbetsmarknad och sysselsättning. 
Arbetsmarknadspolitiken flyttas från 
statlig till regional och lokal nivå. Vi tror 
att det kommer öka sysselsättning och 
företagande i länet då samverkan sker 
naturligt mellan Region Kronoberg, 
kommunerna, skolan, näringslivet, 
Arbetsförmedling och 
Försäkringskassa. 

I Miljöpartiet vill vi att Region 
Kronoberg inför lokala projekt för 
kortare arbetstid i steget för 
hälsofrämjande arbetsplatser och 
välmående personal. Många är 
stressade och den psykiska ohälsan 
ökar i samhället. Därför vill vi göra 
satsningar på personalen och ge dem 
möjlighet att anpassa sin arbetstid. Vi 
tror att detta gör att regionen blir en 
attraktivare arbetsgivare och att fler 
människor väljer att vilja jobba i Region 
Kronoberg. 

8. Demokrati och stärka 
civilsamhället.
Miljöpartiet vill stärka de sociala 
företagens möjligheter att skapa fler 
jobb för människor som står långt i från 
arbetsmarknaden. Vi vill att Region 
Kronoberg tillsammans med 
Coompanion utgör en långsiktig 
samordningsfunktion för att stödja de 

sociala företagens utveckling. De ska 
kunna lägga anbud vid upphandlingar 
på verksamheter som idag drivs inom 
offentlig förvaltning. Arbete med 
idéburet offentligt partnerskap (IOP) bör 
utvecklas och användas inom områden 
där det är lämpligt och önskvärt, t ex 
familjecentraler och 
hjälpmedelscentral.
Miljöpartiet vill införa en social 
investeringsfond som ska drivas av 
Region Kronoberg och hantera medel 
för hälsofrämjande och preventiva 
insatser. Vi vill att fonden tydligt ska 
inriktas mot att förbättra människors 
hälsa och livskvalitet. Det ska vara 
möjligt för föreningar att söka medel ur 
fonden i syfte att stärka den idéburna 
sektorn. Andra aktörer som företag och 
kommuner kan engageras i arbetet.

9. Utveckla tätorterna i 
Kronoberg.
I Miljöpartiet vill vi behålla och utveckla 
samhällsservicen i tätorterna i 
Kronobergs län. Region Kronoberg 
utvecklar sina vårdcentraler till 
hälsocentraler och primärvårdsjourer 
knutna dit för de med störst behov. 
Därtill har vi flexibel service till 
medborgarna som tandvårdsbuss etc. 
vilken ambulerar i länet. Region 
Kronoberg ska behålla och utveckla sina 
två akutsjukhus i Ljungby och Växjö. Vi 
fortsätter utveckla våra tätorter genom 
att successivt satsa på fler tågstopp, 
buss- och tåglinjer och närtrafik. 
Regionen ska samarbeta med stat och 
kommun för att bibehålla servicen.
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10. Bra cykelvägar och ta med 
cykeln gratis på tåget.
Miljöpartiet har bidragit till att Region 
Kronoberg för första gången arbetat 
fram en samlad cykelplan för länet 
- Cykla i Gröna Kronoberg. Vi vill att det 
planeras för cykelvägar vid alla ny- och 
ombyggnationer av vägar i Kronobergs 
län. Vi vill se fler pendelstråk för cyklar 
och att cykeln kopplas ihop med 
kollektivtrafiken som steg för ett 
hållbart trafiksystem. Vi vill att man ska 
kunna ta med cykeln på tåget 
avgiftsfritt. Fastigheterna inom 
regionen ska ha cykelgarage och det ska 
vara enkelt att cyklatill jobbet.

11. Naturturism, ekoturism och 
vandringsleder.
Miljöpartiet vill 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. 
Från och med 2018 har Kronobergs län 
fått en ny nationalpark Åsnen och alla 
möjligheter det ger för ekoturismens 
utveckling. Idag ställer allt fler 
människor krav på miljövänliga 
besöksmål, vilket gör att ekoturismen 
har stora möjligheter att öka och 
utvecklas i Kronobergs län. Vi vill 
utveckla vandrings- och cykelturismen 
genom att kunna informera om 
kulturupplevelser och historiska 
platser i anslutning till vandrings-, 
kanot och cykelleder. 

Folkhälsa och livskvalitet
12. Social sammanhållning och 
slutna hälsoklyftor.
Det finns ett klart samband mellan miljön 
vi lever i, maten vi äter, hur vi lever och hur 
vi mår. Vi behöver satsa mer på 
förebyggande och hälsofrämjande 
insatser för alla grupper i samhället. En 
god och jämlik hälsa är en förutsättning 
för en hållbar samhällsutveckling i stort. 
Det handlar om livskvalitet, ökad 
delaktighet och minskade klyftor. Det är 
av största vikt att utveckla det 
förebyggande hälsoarbetet och investera i 
människors hälsa tidigt. Folkhälsoarbetet 
ska genomsyra hela regionens arbete. Vi 
ska sluta hälsoklyftorna inom en 
generation. 

13. Psykisk hälsa och livskvalitet.
Miljöpartiet vill att människor ska må bra 
och därför vill vi satsa på att motverka den 
psykiska ohälsan. Vikten att se hela 
människan och behandla orsaker till 
sjukdom snarare än symtom. 
Tillgängligheten till den psykiatriska 
vården behöver stärkas genom att 
primärvården blir bättre på att behandla 
psykisk ohälsa. Vi ser också att 
övergången mellan barnpsykiatrin och 
vuxenpsykiatrin måste säkras upp bättre. 
Andra former av mottagningar för unga 
vuxna behövs och att närstående på ett 
bättre sätt ges förutsättningar att vara en 
del av vården även efter övergången till 
vuxenlivet. Brukarstyrda inläggningar är 
ett positivt exempel  vid  vuxenpsykiatrin 
och kan vidareutvecklas till fler områden 
som beroendevård och posttraumatiskt 
stress traumabehandling. 

14. Barnets bästa gäller.
Miljöpartiet vill investera i barn och 
ungdomar. Vi vill skapa förutsättningar 
för att varje barn i Kronobergs län ska få 
möjligheten till en god uppväxt där deras 
förmågor uppmuntras till att leva ett gott 
liv. Att alla barn och unga har en god 
psykisk hälsa är väsentligt för alla 
aspekter i livet; skolprestationer, fritid, 
familj- och kamratrelationer, deras 
förmågor till kreativitet. Tillsammans 
fortsätter region, kommunerna och 
polisen utveckla modellen “Barnets bästa 
gäller”. Miljöpartiet vill även förstärka 
samarbetet mellan kommunernas 
elevhälsoteam och hälso- och sjukvården. 
i regionen för en förbättrad elevhälsa. 

15. Hälsofrämjande levnadsvanor.
Region Kronoberg ska stimulera till 
hälsofrämjande levnadsvanor. Vi vill ha 
mer samverkan med idrottsrörelsen 
genom olika folkhälsoprojekt. Idag stöttar 
regionen Smålandsidrotten med 
ekonomiskt stöd. Tillsammans med 
föreningarna vill vi starta projekt för att få 
människor att röra på sig. Hälsosam mat 
Vi vill satsa på social investeringsfond där 
vi delar ut medel för att öka 
hälsofrämjande insatser. Vi har varit 
pådrivande för det tobaksförebyggande 
arbetet så att vi kan bidra till 
förverkligande av  satsningen Tobacco 
Endgame 2025, t ex rökfria 
sjukhusområden. Vi ska bidra till 
utvecklingen av en mer hälsofrämjande 
samhällsplanering. 
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Grön hållbar hälsa och vård

16. Fast läkarkontakt.
Primärvården är basen i hälso- och 
sjukvården och ansvarar för 
huvuddelen av kronobergarnas 
vårdbehov. Vården ska vara 
lättillgänglig och finnas nära 
medborgaren. Patienter som vill ha en 
fast läkarkontakt ska ha rätt till det. För 
att säkerställa kontinuitet och 
patientsäkerhet till vården ska invånare 
kunna lista sig på en vårdcentral, ett 
vårdteam eller direkt hos en läkare. 
Vårdcentralerna ansvarar för att 
koordinera vården för respektive 
patient. En fast vårdkontakt innebär en 
stor trygghet för många människor. 
Miljöpartiet vill att det i största möjliga 
mån ska gå att träffa sin personliga 
läkare vid alla besök och att denne ska 
kunna nås via telefon eller e-post. För 
oss är det viktigt att se en generell 
schemaläggning av läkare, för att skapa 
en större kontinuitet och motverka 
behovet av hyrläkare.

17. Mer personal inom vården.
Befolkningen ökar i länet. Det innebär 
att vårdbehovet kommer öka och det 
behövs fler personer som arbetar inom 
sjukvården. I Miljöpartiet vill vi stärka 
ledarskapet inom vården och skrota 
centrumorganisationen. Vården i 
Kronobergs län ska vara en vård byggd 
på kunskap och för det behövs personal 
med olika specialkompetenser. 
Vårdpersonal ska inte digna under 
byråkrati och administration utan ha 
tid för mer patientnära arbete. Vi har 
bidragit till satsningen på vård- och 
omsorgscollege, vilket behöver 
utvecklas. Vi vill ha ett nära samarbete 
mellan region, utbildningsanordnare, 
kommuner och vårdgivare. Vi har ett 
stort behov av undersköterskor och vi 
vill ge fler människor en chans att 
utbilda sig för att få ett jobb i regionen. 
Miljöpartiet vill att den som utbildar sig 
till specialistsjuksköterska ska få betald 
utbildning och lön. 

18. Köfri vård. 
Patienten ska få en medicinsk 
bedömning inom 24 timmar. 
Vårdcentralerna ska kunna vara 
primärvårdsjourer för de som har störst 
behov. Målet är en köfri vård inom 
primärvården. Det ska möjliggöras 
genom direkta digitala vårdkontakter 
och/eller fysiska besök där var och en 
ska få en snabb medicinsk bedömning. 
Miljöpartiet vill skärpa vårdgarantin 
inom Region Kronoberg. Akuta 
sjukvården ska koncentrera sig på 
patienter som behöver omedelbar och 
intensiv hjälp.

19. Köfri barn- och 
ungdomspsykiatri.
Vi vill att ungdomarna i vårt län som är i 
behov av ungdomspsykiatri ska få hjälp 
snabbt. Därför vill vi minska ner på 
administration och se till att man 
utvecklar kontakten med barnen så att 
de snabbt får de utredningar och det 
stöd som de behöver för att de ska må 
bra. Vi vill ha en köfri barnpsykiatri. 
Region Kronoberg ska ta på sig 
uppdraget att stärka samverkan och 
kunskapsöverföringen med elevhälsan 
och skolhälsovården. 

20. Jämlik och nära vård.
Den nära tryggheten som vi behöver i 
vardagen är väsentlig för ett samhälle 
ska fungera och hålla ihop. Vårt främsta 
ansvar i Region Kronoberg är att 
hälso- och sjukvården klarar sina 
uppdrag. Trygghet grundas i en tillit att 
välfärden är rättvis, säker och levererar 
den verksamhet som utlovas. Samtidigt 
måste vi göra allt i vår makt för att öka 

tryggheten för de socioekonomiskt 
svagaste i samhället. Vi ser ett behov att 
stärka det förebyggande arbetet kring 
att minska hot och våld gentemot 
yrkesgrupper inom vården. Vi vill också 
utveckla demokrati och 
medborgardialog i regionen. Det är 
viktigt att medborgarna får vara med 
och tycka till om regionens verksamhet. 
Regionen är till för medborgarna och 
det är viktigt att medborgarna får ett 
bra bemötande. Medborgarna ska 
känna sig trygga i kontakten med 
vården.

21. Hållbar ekonomi garanterar 
tillgänglig vård.
Region Kronobergs ekonomi ska vara 
långsiktigt hållbar för att garantera en 
tillgänglig, patientsäker och kvalitativ 
sjukvård. En hållbar ekonomi lägger 
grunden för att ge personalen goda 
arbetsvillkor och arbetsro. Det behövs 
en intern instans vars uppgift är att 
granska kliniker och verksamheter som 
har svårt att följa budget. Enheten ska 
genom analyser, processgranskning, 
kunskap och samverkan hjälpa 
verksamheter med hög 
kostnadsutveckling att begränsa 
densamma. Det kan inte enbart tillföras 
nya resurser i verksamheter som inte 
håller sin budget, utan att det först 
vidtas åtgärder. 
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Kulturella mötesplatser och 
företagande

22. Ökad sammanhållning och 
integration.
Kronoberg har historiskt varit ett län 
som människor har flytt ifrån för att 
skapa sig ett bättre liv någon 
annanstans. Idag är vi ett län som 
människor flyr till, oavsett om de flyr 
ifrån krig, svält eller av andra 
anledningar så vill vi att de integreras i  
samhället. Satsningar ska medverka 
till integration inte segregation etc.  
Ett aktivt kulturliv i regionen är en 
förutsättning för integration och ett 
redskap för att alla ska känna sig 
välkomna och delaktiga.  
Vi vill att alla ska ha samma möjlighet 
att upptäcka och ta del av 
kulturupplevelser. 
De offentligt finansierade 
kulturaktörerna i Kronoberg ska ha ett 
tydligt uppdrag för att underlätta 
tillgången för kultur för alla. 
Folkbildningen och biblioteken bör ha 
stärkt roll i det småländska kulturlivet 
genom mötesplatser och lokala 
kulturevenemang.

23. Rikt kulturutbud som når 
alla.
Miljöpartiet vill att Region Kronoberg 
ska utvecklas till en framtida kulturell 
spjutspets, 
där vi kan stärka och utveckla 
kulturens roll i hela regionen. 

Investering i kultur för barn och unga 
innebär långsiktiga vinster.  
Ungdomar ska erbjudas möjlighet att 
utveckla sin kultur. Estetiska och 
skapande verksamheter som 
stimulerar till fantasi, nyfikenhet och 
kreativitet är viktiga för hela 
människan. T ex Regionteatern och 
Ljungbergsmuséet har pedagogisk 
verksamhet för länets barn och 
ungdomar som kan utvecklas och 
stärkas inom sina områden. 

Vi vill tillskapa ett konstcentrum i 
länet med Italienska Palatset som plats 
för konstnärer i regionen med 
internationell utblick.  
Vidare vill vi stödja Smålandsoperans 
satsningar på att göra opera 
lättillgängligt för länets befolkning 
och vårda satsningar på sagobygden 
och Sagomuseets framskjutna plats för 
det småländska kulturarvet som 
berättartradition.  
Vi anser att regionens kammarorkester 

Musica Vitae behöver få tillgång till ny 
repetitions- och konsertlokal.  
En annan viktig arena  för kulturlivet 
är Smålands museum och 
Kulturparken. Projektet kultur i 
vården utvecklas så patienters hälsa 
kan förbättras genom kulturella 
upplevelser och delaktighet. 

24. Företagande - besöksnäring, 
turism och industri mm.
Region Kronoberg ska ta initiativ så 
forum för cirkulär ekonomi inrättas 
tillsammans med näringsliv, industri 
och akademi - ett Sustainability 
Småland utvecklas i hela regionen. 
Region Kronoberg ska i samverkan 
med kommunerna och näringslivet 
skapa goda förutsättningar för 
besöksnäringen. 
Vi vill att vår region ska vara ett av 
Europas grönaste besöksmål med helt 
unika upplevelser inom natur, kultur 
och design. Varumärket turism i 
Småland ska stärkas och lokalt 
entreprenörskap ska lyftas fram t ex 
matkultur, möbeldesign och 
glastillverkning. Därtill vill vi bättre ta 
tillvara på våra nya svenskars kultur 
och låta dem möta vårt kulturarv. 
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Samhällsbyggnad och  
infrastruktur

25. Infrastruktur med hållbara 
och klimatsmarta lösningar.
Vi vill att investeringar i 
trafikinfrastruktur styrs till de bästa 
klimatsmarta alternativen. Miljöpartiet 
driver på staten och regionen för 
utbyggnaden av järnvägsnätet i 
Kronobergs län. Vi vill kraftsamla för 
järnvägsinvesteringar i vår region. 
Miljöpartiet vill se en snabb utbyggnad 
till dubbelspår Alvesta-Växjö och sedan 
vidare mot Kalmar, fler tågstationer (t ex 
Skruv och Åryd), markarydsbanan och 
en satsning på Sydostlänken Älmhult-
Karlshamn. På sträckan Älmhult- 
Karlshamn går idag enbart dieseltåg. 
För oss är det angeläget att elektrifiera 
och bygga ut till Blekinge kustbana/
hamnarna, vilket kommer främja för 
mer godstrafik på järnväg  och på sikt 
även persontåg. Till detta är det helt 
nödvändigt att påbörja arbetet för nya 
stambanor för höghastighetståg i 
Sverige och att byggstart sker söderifrån 
då kapaciteten utnyttjas till 
bristningsgränsen idag. 

26. Aktiva orter, bygder med 
framåtanda.
Ta tillvara på de mindre orterna i 
Kronobergs län. Att större orter 
utvecklas är positivt även för mindre 
orter på landsbygden. Vi vill att 
Kronobergs län binds samman på ett 
bättre sätt vilket förutsätter en 

förbättrad kollektivtrafik, så 
utvecklingen kommer hela regionen till 
del. Miljöpartiet vill få till breda 
uppgörelser om hur framtidens 
kollektivtrafik ska se ut. 
Investeringarna är omfattande och de 
prioriteringar som görs för hela 
regionen kräver att beslut bygger på  
långsiktighet och stabilitet. 

27. Kunna bo och jobba på samma 
ställe - i landsbygd som tätort.
Miljöpartiet anser att det måste ges 
möjlighet för de som bor och verkar på 
mindre orter och på landsbygden att 
göra hållbara val. Landsbygden är 
nödvändig för ett hållbart Kronoberg 
och måste ges bättre förutsättningar att 
vara med i den gröna omställning som 
behövs för klimatet. Miljöpartiet har 
bidragit för att sätta mat högt på 
agendan. Hållbar matproduktion och 
förnybar energi kräver kompetens och 
arbetskraft på landsbygden. 
Förutsättningar för företagande inom 
andra branscher på landsbygden måste 
öka. Då krävs bostäder, bredband och 
hållbara resmöjligheter men också en 
bibehållen samhällsservice för att länet 
ska kunna utvecklas. Miljöpartiet vill 
att samhällsservice samlas, för att 
medborgarna ska få en fullgod 
samhällsservice i mindre tätorter.
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Attraktiv och tillgänglig 
kollektivtrafik

29. Ett kort för alla bussar och tåg 
i hela landet (regional trafik). 
Miljöpartiet vill att Länstrafiken 
Kronoberg håller så låga priser som 
möjligt utan att försämra kvaliteten. Vi 
menar att avgifter ska vara så låga att 
medborgarna prioriterar kollektivt 
resande framför den egna bilen. Vi vill 
att en biljett ska upplevas prisvärd så 
resenären får en positiv reseupplevelse. 
För att förenkla för 
kollektivtrafikresenärer ska det vara 
lätt att skaffa biljett och olika 
rabattkort. Miljöpartiet vill att det 
införs ett kollektivtrafikkort som gäller 
för alla bussar och tåg i Sverige. Vi anser 
också att barn och ungdomar ska få 
kostnadsfritt fritidskort för att kunna ta 
sig till aktiviteter. Vi vill utveckla 
kollektivtrafiken i hela länet samt 
stadstrafiken. Vi vill se en bättre 
samordning mellan tåg och buss när 
tidtabeller fastställts.

30. Jämställt resande ger miljö 
och hälsovinster.
Miljöpartiet vill stödja projekt kring en 
mer hållbar kollektivtrafik i Region 
Kronoberg för att stärka ett mer 
hälsosamt och jämställt resande. Vi vill 
se satsningar på hur resor med 
kollektivtrafiken ger vinster för hälsan 
och miljön genom  promenader eller 
cykelturer till och från hållplatsen eller 
tågstationen. 

31. Hög komfort för arbetspendlare 
och studenter m. fl.
Miljöpartiet vill att regionen och 
Länstrafiken Kronoberg underlättar för 
att göra det enkelt och bekvämt för 
länets befolkning att ha tillgång till bra 
kollektivtrafik med hög komfort på tåg 
och bussar. Tågen och regionbussarna 
ska successivt rustas upp till modern 
standard med hög kvalitet för 
resenärerna. Kollektivtrafiken ska 
dessutom vara anpassad så att man kan 

måste flygtrafiken minska drastiskt. 
Region Kronoberg klimatkompenserar 
för sin personals flygresor idag. Denna 
kompensation måste kraftigt ökas om 
det ska ha någon effekt. I första hand ska 
tjänsteresor ske med kollektivtrafik. 
Flyg ska bara användas då inga andra 
alternativ är möjliga. Miljöpartiet anser 
att Region Kronoberg inte ska stödja 
någon flygplats ekonomiskt. 

arbeta på regionbussarna och tågen 
med tillgängliga arbetsplatser och 
fungerande wifi. Vi vill också prioritera 
cykelinfrastruktur, cykelparkeringar i 
anknytning till hållplatser och ökade 
möjligheter att ta med cykeln, 
transporthjälpmedel ombord på bussen 
eller tåget. 

32. Minskad flygtrafik.
Majoriteten av de flygresor som görs i 
Sverige skulle lika gärna kunna göras 
med tåg. För att minska klimatpåverkan 
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Kontakt 
Miljöpartiet de gröna Kronobergs län
Hovsgatan 13,
35233 Växjö

Kontaktpersoner
Magnus P. Wåhlin, språkrör MP Kronoberg
magnus.wahlin@mp.se

Marita Bengtsson, språkrör MP Kronoberg 
marita.bengtsson@mp.se

Michael Öberg, gruppledare regionfullmäktige
Michael.oberg@mp.se

Tobias Adersjö, kampanjledare MP Kronoberg/MP Växjö
tobias.adersjo@mp.se

Kronoberg


