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Detta är Miljöpartiet de gröna i Skånes valmanifest. 
Det innehåller beskrivningar och konkreta politiska förslag som vi vill driva 

i Region Skåne under mandatperioden 2018-2022. 

Förslagen finns inom sex för oss helt avgörande teman: 
Klimat och miljö
Hållbart resande

Nära och tillgänglig vård
Psykisk hälsa

Livskvalitet och folkhälsa 
Vi utvecklar Skåne

Skåne och resten av Sverige står inför många utmaningar. Vi är övertygade om att det finns minst lika 
många lösningar. Miljöpartiet vill arbeta för ett Skåne som bygger på solidaritet med människor, djur 
och natur. Vi vill öka andelen hållbara resor. Vi vill att alla skåningar ska ha tillgång till god vård. Vi vill 
ha ett smartare och grönare samhälle. Vi vill återvinna och återanvända mer, minska onödig konsum-

tion och säkra att vi inte lever över jordens resurser. 

Det är nu vi väljer vad vi ska kunna svara när våra barn och barnbarn frågar vad vi gjorde.

 Ska vi ha en modern klimatpolitik eller blunda och hoppas att någon annan gör  
jobbet? Ska vi ta hand om varandra eller låta var och en klara sig själv? Ska vi bo i ett 

Skåne där samhällsklyftorna ökar eller i ett Skåne som bygger på  
jämställdhet, medmänsklighet och framtidstro? 

Miljöpartiet behöver ditt stöd. Nu.

Klimatet kan inte vänta. 

Nu  
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mp.se/skane

Miljöpartiet de gröna i Skåne

Finansiering

Miljöpartiet de gröna i Skåne vill under mandatperioden 
2018-2022 göra satsningar som garanterar en bra och 
punktlig kollektivtrafik, säkra kvaliteten i vården och ta 
fram lösningar för de utmaningar som vi ser finns. 
För att kunna bygga framtidens hållbara Skåne behöver 
vi både arbeta för mer resurseffektiva verksamheter i 
Region Skåne och öka regionens intäkter. För att kunna 
genomföra detta utesluter vi inte en skattehöjning. 
Vi är beredda att göra de insatser som är nödvändiga idag 
för att framtidens generationer ska slippa betala notan.



Frågorna om miljö och klimat är vår tids ödesfrågor. 
Det kräver modiga politiker som vågar prioritera omställningen till ett 

klimatvänligt samhälle. 

Miljöpartiet vill att vi människor lever inom jordens resurser och med respekt för vår 
miljö och natur. En hållbar tillgång till mat, rent vatten, klimatvänlig el och värme är

viktiga steg på vägen. 

Vi behöver arbeta med att klimatsäkra Skåne för att minimera effekterna av 
de klimatförändringar som redan pågår. Hav, sjöar och vattendrag måste skyddas. 

Region Skåne har ett stort ansvar för att arbeta med sin egen miljöpåverkan.  
Miljöpartiet har nationellt fått igenom en lagstiftning som likställer ekonomiska mål och 

klimatmål. I Region Skåne arbetar vi för att införa en liknande modell. 

Vi vill att Region Skånes verksamhet styrs och utvärderas utifrån 
både ekonomiska aspekter och miljöpåverkan.  

Vi svenskar lever som om vi hade 4,2 jordklot att tillgå. Det är ohållbart. Vi måste 
börja leva annorlunda, konsumera mindre, återanvända och återvinna mer. 

Som individer kan vi göra mycket men vi i Miljöpartiet ser att förändring-
en måste ledas av det offentliga genom en tydlig systemförändring.  

Tyvärr håller inte alla med oss om att frågan är prioriterad. 

Miljöpartiet vill att Skåne tar på sig ledartröjan 
för en grön omställning. 

Miljö och klimat 



MP vill: 
Att Skåne ska vara fossilbränslefritt och klimatneutralt 2030

Att Region Skåne ska ha ett klimatpolitiskt ram-
verk som likställer klimatmål och ekonomiska mål

Vidta flera åtgärder för renare dagvatten, 
vattendrag, sjöar och hav

Att Region Skåne samarbetar med olika aktörer för renare 
stränder och kustmiljöer, till exempel genom strandstädning 
i samarbete med föreningsliv och kustkommuner 

Minska mängden plast i Region Skånes verksamheter 
och öka andelen avfall som återvinns

Stärka utvecklingen av hållbara livsmedel, innovationer, 
nya produkter och nya produktionsmetoder som bidrar 
till ett biobaserat cirkulärt livsmedelssystem

Halvera Region Skånes matsvinn till 2022 och 
utveckla samarbeten för att minska matsvinnet i 
hela Skåne, särskilt från offentliga kök

Att mat som serveras av Region Skåne är hälso-
sam, ekologisk och klimatsmart samt minska kött- 
konsumtionen och verka för god djurhållning

Att rengöringsmedel och hushållsartiklar  
som används inom Region Skåne inte har 
blivit testade på djur

Trygga livsmedelsförsörjningen från 
vår goda åkermark och bidra till ett 
klimatvänligt och giftfritt jordbruk

Förbättra sopsorteringen i Region 
Skånes verksamheter och byggnader



Transportsektorn är en av de största källorna till utsläpp i Sverige. 
Kollektivtrafiken är Region Skånes viktigaste instrument för att förändra 

hur vi människor reser och minska mängden utsläpp. 

Miljöpartiets vägval är tydligt: Det fossila resandet ska ersättas 
med ett resande som är modernt, pålitligt och klimatsmart. 

 
Politikens uppdrag är att skapa förutsättningar för hållbart resande i hela Skåne så att 

regionens utveckling och den gröna omställningen går hand i hand. Miljöpartiet vill att de 
hållbara alternativen ska vara de mest punktliga, säkra, prisvärda och bekväma för att fler ska 

välja att åka kollektivt före bil. För att korta restiderna och öka punktligheten måste 
kollektivtrafiken få bättre plats i trafiksystemet. 

För att göra resan mer hållbar ersätter vi gamla drivmedel med nya. Här finns ett vägval som varje 
politiskt parti behöver göra. För Miljöpartiet i Skåne råder det ingen tvekan om att vi prioriterar 

en snabbt utbyggd höghastighetsjärnväg istället för utbyggd E6. 

Sturup och Kristianstad airport kommer inte att behövas när vi kortar restiderna med tåg.

Miljöpartiet vill ha mer pengar till kollektivtrafiken. Vi vill öka andelen offentlig finansiering 
av kollektivtrafiken och strävar alltid efter att hålla nere biljettpriserna. Vi vill att det ska vara 

billigare att resa klimatsmart än att ta bilen. 

Vi vill också att fler resor görs med cykel. Detta kan vi uppnå genom satsningar som 
förbättrar framkomligheten och säkerheten för cyklister. Vi vill undersöka olika 

alternativ för cykelförmåner och tillgång till cyklar 
för alla anställda i Region Skåne. 

Fler resor med cykel är bra för miljön, folkhälsan och 
den privata plånboken.

Hållbart 
resande



MP vill: 
Att Skåne ska vara en  
cykelregion i världsklass

Satsa på ett stabilt system med snabba 
bussar och prioriterad framkomlighet som 
trafikerar starka resandestråk i Skåne där 
det inte finns järnväg. Vi vill också skapa 
fler bussfiler i stadstrafik och på särskilt 
trafikerade sträckor 

Satsa på cyklisterna till exempel genom att bygga ihop det skånska 
cykelvägnätet och bygga expresscykelvägar

Snabbt bygga höghastighetsjärnväg 
mellan Skåne och Stockholm

Bygga fler spårvägs-
sträckor i Skåne

Göra hela den hållbara resan, från dörr till dörr, 
mer attraktiv. Det uppnår vi genom upprustning 
av busstorg och busshållplatser, fler pendlar- 
parkeringar, bättre förutsättningar för bilpooler 
och ordentliga cykelställ nära kollektivtrafik, samt 
ett pålitligt trådlöst internet i kollektivtrafiken

Att Region Skåne alltid ska utgå från klimatnyttan vid 
planering och utökning av trafik, utöver det 
basutbud av kollektivtrafik som ska finnas i hela Skåne

Premiera biogasen i regionbussar för att 
säkra biogasproduktionen och eldrift i tät 
stadstrafik för tystare och renare städer

Att Region Skåne arbetar för en 
bra infrastruktur för elbilar och 
biogasbilar i Skåne

Att inga skånska flygplatser 
subventioneras med regionala 
skattemedel



Miljöpartiet ser på sjukvård ur medborgarens perspektiv och vi vill värna 
patientens valfrihet. En kunskapsstyrd och patientsäker vård sänker kostnader-

na. Framtidens vård ser annorlunda ut. Fler kommer att leva allt längre, befolkning-
en blir äldre och skillnaderna i hälsa ökar. Samtidigt ger den tekniska utvecklingen stora 

möjligheter att möta dessa utmaningar. 
Vården måste effektiviseras och organiseras på ett mer resurseffektivt sätt. 

Framtidens vård kommer att kräva prioriteringar och tuffa beslut.  
Miljöpartiet är redo att ta det ansvaret.

 
För att vården ska bli mer jämlik och för att korta väntetiderna måste den sjukvård som finns 

närmast människorna fungera. Därför vill Miljöpartiet göra en ordentlig satsning så att 
primärvården blir mer tillgänglig och fler specialister finns närmare patienterna. 

Patientsäkerheten måste öka och samordning mellan sjukvård, primärvård och kommuner behöver bli 
bättre för att ingen ska trilla mellan stolarna. Vi behöver säkerställa en god vård för multisjuka och äldre. 

Födande kvinnor och deras partner ska känna sig trygga under graviditet, förlossning och eftervård. 

Region Skåne måste blir mer attraktiv som arbetsgivare för personal inom hälso- och 
sjukvården. Sjuksköterskor, psykologer, sjukgymnaster och andra legitimerade yrkes-
kategorier ska få ta ett större ansvar för sina patienter. Då nyttjar vi personalens fulla 
potential och läkarna avlastas. Undersköterskans roll måste utvecklas. Det är av stor 

vikt att antalet platser på läkar- och barnmorskeutbildningen i Skåne utökas. 

Sjukvårdens uppdrag är inte bara att bota och vårda utan även att förebygga och 
informera om livsstilssjukdomar. För detta spelar även 

Folktandvården en viktig roll. 

Miljöpartiet vill skapa en vård som är jämlik, tillgänglig 
och nära medborgarna, oavsett vem du är 

eller var du bor. 

Nära och 
tillgänglig vård



Att alla elever ska ha god och jämlik tillgång till 
en skolläkare. Avtal ska slutas mellan Region 
Skåne och kommunerna för att garantera detta

Att Region Skåne blir bäst i landet på att 
använda digital teknik för att förebygga ohälsa 
samt att diagnostisera och behandla patienter

Prioritera primärvården 
genom minst 250 miljoner  
i ökade tillskott per år

Att familjecentralerna ska byggas ut där 
behoven är som störst med målsättningen 
att det ska finnas minst en i varje kommun

Öka kunskapen och stärka vården för kvinnor 
med förlossningsskador. Införa mer strukturerad 
eftervård efter förlossning till exempel genom 
fler vårdkontakter, hembesök och familje-BB 
på alla sjukhus med förlossningsavdelningar

Öka personalens engagemang och inflytande över 
primärvården genom möjligheten till personalägda 
vårdcentraler och personalkooperativ 

Skapa en primärvård utan köer, till 
exempel genom digitala vårdkontak-
ter eller fysiska besök med medicinsk 
bedömning inom 24 timmar av någon 
yrkesgrupp på vårdcentralen

Att alla patienter inom cancervården 
snabbt får diagnos och behandling 

Öka medborgarnas inflytande över primärvårdens utveckling 
och stärka den patientcentrerade vården

MP vill: 

Att hembesök för de mest sköra äldre ska skötas via 
vårdcentralen närmast patienten och att vården ska 
ske i samarbete med specialister på sjukhusen

Stärka tillgången till tandvård 
för de mest utsatta i samhället 

Öka tillgängligheten och säkerställa 
jämlik vård och behandling för 
personer med könsdysfori

Inrätta fler AST-tjänster 
för sjuksköterskor



Psykisk ohälsa kan vara allt från att livet krisar tillfälligt till 
svårare tillstånd som kanske måste behandlas livet ut. Den psykiska 

ohälsan ökar i Skåne, både bland ungdomar och äldre.  
Arbetsrelaterad psykisk ohälsa såsom stress och utbrändhet ökar i 

befolkningen i stort men också bland Region Skånes egna anställda. 

Psykisk ohälsa är en folkhälsoutmaning som får stora konsekvenser för den enskilde 
såväl som för samhället i stort. Vi måste vända trenden. 

Det är viktigt att vi pratar om det psykiska måendet i samma utsträckning som fysisk hälsa. 
På så sätt ökar vi medvetandet och sänker trösklarna för att söka hjälp. Alla som mår dåligt 

psykiskt måste enkelt få kontakt med vården och hjälp i ett tidigt skede. 

Ungdomsmottagningarna ska ha ett särskilt fokus på att förebygga psykisk ohälsa bland unga. 
Primärvården måste bli bättre på att uppmärksamma och erbjuda hjälp till patienter med 

psykisk ohälsa, särskilt bland äldre patienter. 

Vi vill öka de skadereducerande insatserna i missbruksvården. 

Vården behöver förbättras för personer med svåra psykiska sjukdomar. Vi måste våga 
prata om att självmord är en av de vanligaste dödsorsakerna bland människor upp 

till 50 år. Miljöpartiet vill öka resurserna och medvetenheten i arbetet med att 
förebygga självmord uppnå nollvisionen. 

Det är både självklart och nödvändigt att Region Skåne vidtar 
en rad åtgärder för skåningarnas psykiska hälsa och för 

vårdens möjligheter att erbjuda vård och
 behandling. 

Psykisk hälsa



MP vill: 

Att det ska finnas en möjlighet 
till kontakt med psykolog på 
varje vårdcentral

Att en större mångfald av evidensbaserade 
behandlingsmetoder erbjuds vid psykisk 
ohälsa eller stress och att forskning kring 
fler behandlingsmetoder stöds

Öka tillgängligheten i barn- och ungdomspsykiatrin 
genom garanti för återbesök inom 20 dagar

Införa och utveckla en särskild 
psykambulans i Skåne

Starta fler unga vuxna-mottagningar, 
en snabb och enkel väg in till stöd, 
samtal och hjälp 

Erbjuda särskilda vårdplatser för 
unga med missbruksproblematik 
samt förbättra vården för personer 
med missbruk och psykisk ohälsa

Barn- och ungdomshabilitering ska bli ledande 
i att använda sig av digital teknik för diagnos, 
utbildning och behandling

Förbättra tillgängligheten till ungdomsmottagningar, 
till exempel genom digitala tjänster eller öppettider 
på kvällar, helger och skollov

Inrätta ett kunskapscentrum med tillhörande vårdplatser i Skåne för 
att öka kunskaperna om ätstörningar och självskadeproblematik

Anställa fler rehabkoordinatorer inom 
primärvården för att korta sjukskrivnings-
perioden vid stress och utbrändhet

Satsa på kunskap för att minska 
tvångsinsatser i psykiatrin

Öka möjligheten till 
självinskrivningar inom 
psykiatrin i hela Skåne

Att Region Skåne ska ta initiativ till att införa 
en skånsk vårdgaranti för missbruksvård

Utöka verksamheter som ger 
stöd till personer med PTSD



Miljöpartiet arbetar för ett jämställt Skåne som genomsyras av 
respekten för alla människors lika värde. Stora delar av Skånes befolkning mår 

bra och lever allt längre, men många människors liv begränsas av ohälsa. Segre-
gationen och de ekonomiska klyftorna ökar.  

Vi vill ha ett friskt Skåne och friska skåningar med en stark framtidstro.

Livsvillkor och levnadsvanor påverkar hur vi mår. Livssituationen för nyanlända, asyl-
sökande och papperslösa i Skåne måste förbättras och jämställdheten mellan invånarna öka. 
Miljön vi lever i, vår livsstil, de val vi gör och den mat vi äter påverkar hur vi mår. Därför ser vi 
att satsningar på miljö och klimat går hand i hand med ökad livskvalitet och bättre folkhälsa.

 
Vi i Miljöpartiet vill att en större andel pengar och verksamhet fokuseras på förebyggande 
arbete för bättre folkhälsa. Idébruna organisationer inom idrott, kultur, friluftsliv, vård eller 
samhällsfrågor aktiverar och utvecklar människor. I det förebyggande folkhälsoarbetet kan 

ideella organisationer spela en avgörande roll; som stöd och som socialt sammanhang. 

Till detta hör naturligtvis även satsningar på kultur. Kulturen och den idéburna sektorn 
är viktiga för samhällets utveckling mot hållbarhet och välfärd samt för integration, 

demokratiutveckling och mänskliga rättigheter. 

Perspektivet folkhälsa med fokus på människors livsvillkor ska genom-
syra hela Region Skåne. 

Vi vill skapa förutsättningar för en god hälsa på lika 
villkor för alla, i ett Skåne 

där alla behövs. 

Livskvalitet 
och folkhälsa



MP vill: 
Fördubbla de ekonomiska 
satsningarna på folkhälsa 
under 2018-2022

Stimulera till ökad fysisk aktivitet 
och rörelseglädje i alla åldrar genom 
aktivt samarbete med föreningslivet 
och idrottsrörelsen

Prioritera hälsofrämjande 
satsningar särskilt till  
barn och unga

Att Region Skåne ska ta initiativ till ett 
skånskt barn- och kulturhus som grund för 
ett framtida nationellt kunskapscenter

Upprätta en strategisk plan för att förbättra 
särskilt ungas levnadsvanor genom mer fysisk 
aktivitet, bättre matvanor och minskad 
alkohol- och droganvändning 

Att Region Skåne ska ta initiativ 
till ett skånskt barn- och kulturhus 
som grund för ett framtida  
nationellt kunskapscenter

Förbättra integrationen och minska 
utanförskap genom samarbeten med 
näringsliv, kommuner och föreningsliv

Utveckla villkoren för den idéburna sektorn 
genom fler samarbeten (till exempel IOP) 
samt att Region Skåne i upphandlingar 
premierar samverkan med civilsamhället

Öka medborgarnas inflytande i 
Region Skåne genom att införa 
och utveckla digitala e-förslag

Att Region Skåne främjar skåningarnas 
möjligheter till kulturupplevelser och 
säkerställer tillgången till en mångfald 
av kulturverksamheter

Bygga ut verksamheter kopplade 
till sexuell hälsa i hela Skåne

Att hela Region Skåne blir mer tillgängligt för 
minoritetsgrupper, till exempel genom  
information och digitala lösningar på fler språk 

Säkerställa att kommande lösningar för e-hälsa är 
tillgängligt för personer med funktionsnedsättning

Att Region Skåne tillsammans med kommuner-
na intensifierar arbetet mot hedersproblematik, 
barnäktenskap och könsstympning.  
Familjecentralerna har en nyckelroll i samarbetet



Region Skåne har ett regionalt utvecklingsansvar och arbetar med  
frågor som rör exempelvis kompetensförsörjning, innovation, näringsliv, miljö 

samt nationella och internationella samarbeten. 

I Skåne finns växande företag, universitet och högskolor och världsledande 
forskningsanläggningar. Hit flyttar människor för att uppleva natursköna miljöer och ett 

mångfacetterat kulturliv. Men Skånes välstånd kommer tyvärr inte alla medborgare till del. 
Det finns skillnader beroende på utbildningsnivå, kön, etnicitet, bostadsort och sysselsättning. 

Miljöpartiet är ett feministiskt parti som vill arbeta för ett mer jämlikt och jämställt Skåne där 
alla har samma möjligheter att utvecklas. 

Alla människor i Skåne ska känna sig trygga, kunna utbilda sig, utvecklas och ta ett arbete. 
Alla ska kunna vara en del av det digitala samhället, oavsett om man lever på landsbygden 
eller i staden. Alla ska kunna bidra till ett mer långsiktigt och klimatsmart samhälle, oavsett 

storlek på den egna plånboken. 

Den gröna omställningen är ett helt avgörande fokus när vi pratar om regional utveck-
ling. Miljöaspekten måste väga tungt när vi fattar beslut för framtiden. Den gröna 

omställningen har dessutom en fantastisk potential när det gäller att skapa 
nya arbetstillfällen, företag och smarta innovationer. Detta inte minst inom 

näringar som särskilt gynnar landsbygden, till exempel produktion av 
bränsle, energi och livsmedel eller för att utveckla den skånska 

turismnäringen. 

Miljöpartiet vill ha ett grönt, jämlikt Skåne 
som håller ihop. 

Vi utvecklar 
Skåne



MP vill: 

Arbeta för att gränskontrollerna 
över Öresund tas bort

Skapa fler vägar in på arbetsmarknaden särskilt 
för unga och nyanlända. Till exempel genom fler 
praktikplatser i egen verksamhet, projekt för bättre 
validering och matchning på arbetsmarknaden

Att Region Skåne tar initiativ till ett samlat 
skånskt arbete för att motarbeta de  
främlingsfientliga krafter som finns i Skåne 

Bidra till samarbeten som gynnar 
gröna näringar och innovationer i 
syfte att skapa fler arbetstillfällen

Ge den ideella sektorn förutsättningar att  
skapa fler arbetstillfällen samt fortsatt bidra till  
integration och etableringen av nyanlända

Ställa krav på näringslivskluster 
som tar emot ekonomiskt stöd av 
Region Skåne att tydligt bidra till 
en grön omställning

Att alla i Skåne ska ha tillgång till snabbt 
internet senast 2025, för att minska 
risken för digitalt utanförskap 

Att Region Skåne får ansvar för 
en del arbetsmarknadsfrågor 
som idag ligger på statens bord

Att Region Skånes innovationsinfrastruktur 
levererar hållbara lösningar inom våra skånska 
styrkeområden smarta material, personlig 
hälsa och smarta städer 

Stötta företag och föreningar som 
bidrar till aktiv landsbygd, lokal 
turism och besöksnäring

Att Region Skåne ska vara en plattform för 
nya idéer och uppfinningar och arbeta med 
hållbara offentliga upphandlingar för att till 
exempel ersätta vissa engångsartiklar

Förbättra förutsättningarna för skånsk biogasproduktion 
för att värna en cirkulär ekonomi, det vill säga att vårt 
avfall blir energi, värme eller bränsle



SKÅNE


