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Inledning 
 

Det regionalpolitiska valmanifestet du just nu läser lägger 
grunden för den politik vi i Miljöpartiet vill föra i Region 

Blekinge. Valmanifestet pekar ut våra viktigaste frågor under 
mandatperioden 2022 - 2026. I valmanifestet kan du läsa om 

våra förslag inom regionens ansvarsområden: hälso- och 
sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur. 

Självklart finns också ett avsnitt om hur miljö- och 
klimatarbetet ska vässas i Region Blekinge och hur regionen 

kan ta större ansvar för att skapa ett hållbart Blekinge, 
präglat av mångfald och öppenhet. Klimatet är vår tids 

ödesfråga och måste genomsyra allt 
som Region Blekinge gör. 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

Miljö och klimat. 
 

 
 
En natur med fungerande ekosystem är en förutsättning för vårt samhälle och 
mänsklighetens framtid. Vi måste hushålla med naturresurser, sluta kretsloppen och 
vårda den fantastiska natur som Blekinge har.  
 
Region Blekinge har fantastiska förutsättningar att leda arbetet med att skapa en 
klimatsmart framtid. Klimatförändringarna är ett tydligt symptom på en hållbarhetskris 
som hotar våra barn och barnbarn. Den nödvändiga omställningen har bara börjat och det 
är bråttom. Frågan är global men omställningen måste ske lokalt och Miljöpartiet vill att 
Region Blekinge bedriver en radikal klimatpolitik, där hänsyn till klimatet tas i varje 
enskilt beslut.  
 
Som offentlig aktör ska regionen gå före och vara ett föredöme på klimatområdet. Region 
Blekinge ska ha tuffa klimat- och miljömål. Utsläppen av växthusgaser från regionen som 
organisation ska skärpas och nå netto-noll senast 2030. Arbetet med att nå målen i 
Region Blekinge miljöplan och Klimatsamverkan Blekinges klimat- och energistrategi 
måste prioriteras upp. Vi vill att regionen fortsätter arbetet med koldioxidbudgeten och 
skapar en klimatfärdplan som stakar ut vägen till minskade utsläpp.  
 
Alla regionens klimatskadliga subventioner måste upphöra. Fler tjänsteresor måste ske 
med tåg eller fossilbränslefria bilar och färre med flyg. Därför behövs det tydliga 
incitament för att få medarbetare och politiker att alltid välja det mest klimatsmarta 
alternativet. 
 
För att klara klimatkrisen måste hela samhället ställa om. Region Blekinge behöver ta på 
sig ledartröjan i det arbetet och bidra till att utsläppen minskar i hela Blekinge som 
geografiskt område. För att klara Parisavtalets 1,5 graders-mål krävs kraftiga 
utsläppsminskningar, förändrade konsumtionsmönster och mer klimathänsyn i större 



bygg- och infrastrukturprojekt, där Region Blekinges byggprojekt ska vara klimatneutrala 
senast 2030. 
 
Vi vill: 

• att alla Region Blekinges beslut ska klimatsäkras, alltså att konsekvenserna för 
klimatet måste utredas och beslut som ger starkt negativ klimatpåverkan ska inte 
fattas . 

• att Region Blekinges pengar är placerade i fossilfria och etiskt och miljömässigt 
ansvarsfulla verksamheter. 

• ha klimatmål för maten i offentlig sektor. 
• minska matsvinnet samt öka antalet vegetariska rätter. 
• att nya lokaler ska byggas med höga krav avseende klimatpåverkan, material och 

energiförbrukning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 



 

Hälso- och sjukvård. 
 

 
Miljöpartiet vill att hälso- och sjukvården i Blekinge ska präglas av det som betecknas 
som “God och nära vård”. Det förutsätter att verksamheten ständigt måste utvecklas och 
att alla ges möjligheter att sätta hälsan i centrum och få likvärdig hälso- och sjukvård.   

Utveckla primärvården 

 Primärvården är oftast patientens första kontakt med hälso- och sjukvården. 
Medarbetarna har ett stort ansvar och ett långtgående uppdrag att ta hand om allt från 
små barn till multisjuka äldre. Miljöpartiet vill prioritera primärvårdens utveckling i 
förhållande till övrig hälso- och sjukvård. I en internationell jämförelse utgör 
primärvården i Sverige en väsentligt mindre andel av den totala hälso-och sjukvården 
Framtidens primärvård behöver en större budget för att förbättra hälso- och sjukvården 
för alla, har flertalet utredningar visat. Det krävs en omställning. Hittills har förändringen 
uteblivit. 
 
Vi vill: 

• Miljöpartiet kräver att primärvårdens andel utökas väsentligt i förhållande till den 
totala hälso- och sjukvården. Med ökade resurser kommer primärvården att kunna 
ta ett större ansvar för hälsan. 

• Inom primärvården vill vi prioritera områdena: förebyggande hälso- och sjukvård, 
psykisk hälsa och äldresjukvård. 

Satsa på personalen 

Region Blekinges medarbetare utför hjältedåd  varje dag. Samtidigt är en av sjukvårdens 
allra största utmaningar att rekrytera och behålla personal. För att lyckas med det måste 
Region Blekinge bli en mer attraktiv arbetsgivare. Personalens engagemang och 
kunnande måste synas både i lönekuvertet och i arbetsvillkoren.  
 
Vi vill: 

• Skapa möjlighet för olika typer av arbetstidsmodeller så att de som jobbar 
inom vården får ett mer hållbart arbetsliv. 

• Skapa en bra och levande dialog med personalorganisationerna. 



 

 

Folkhälsa först. 
 

I ett socialt hållbart samhälle är den psykiska hälsan central 

Du ska ha rätt att må bra genom hela livet. Idag ser vi att allt fler unga drabbas av psykisk 
ohälsa. Att så många idag mår psykiskt dåligt är ett stort misslyckande, för vår tid och 
fokus måste läggas på att vända den trenden. Unga ska känna framtidstro och trygghet i 
att hjälp finns att få när det behövs. Senaste årens pandemier och virussjukdomar har 
skapat stor oro och ångest. Hälso- och sjukvården är idag inte rustad att möta detta 
tillstånd. Det krävs ett långt mera tillgängligt stöd för människor som behöver hjälp. När 
du tar kontakt med vården ska du få rätt hjälp på en gång. 
 
Vi vill: 

• På varje vårdcentral ska det finnas ett psykiatriskt team bestående av läkare, 
psykolog/psykoterapeut och sjuksköterska. Teamet ska arbeta i nära samverkan 
med regionens specialistpsykiatri. 

Familjecentraler  

Med familjecentraler menas att mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och 
socialtjänst finns på samma plats. I Blekinge finns för närvarande ingen familjecentral, 
men en kommer öppnas i Karlskrona nästa år. Miljöpartiet kommer att verka för att det 
finns familjecentraler i samtliga kommuner i Blekinge. Familjecentraler ska vara en del i 
att främja trygga uppväxtvillkor för barn och stödja blivande och nuvarande föräldrar. 
Familjecentralen är en arena där kommunen och regionen genomför gemensamma tidiga 
insatser. Familjecentralen kan organiseras i nära samverkan med lokala vårdcentraler 
och är särskilt intressanta i större bostadsområden med många barnfamiljer.  
 
Vi vill: 

● Tillsammans med kommunerna i Blekinge etablera familjecentraler i alla 
kommuner i Blekinge. 



Alla ska må  

bra i Blekinge. 
Elevhälsan  
Det är kommunerna i länet som ansvarar för elevhälsan. Elevhälsan arbetar främst 
hälsofrämjande och förebyggande. Miljöpartiet anser att elevhälsan är en mycket viktig 
resurs för att främja bland annat den psykiska hälsan. Som huvudman för hälso-och 
sjukvården och inte minst vad gäller den psykiska hälsan i länet, ligger det i regionens 
intresse och ansvar att främja ett nära samarbete med elevhälsan.  
 
Vi vill: 

● att elevhälsan och region Blekinge fördjupar samarbetet när det gäller utbildning 
och personalutveckling.  

Folkhälsan 

Folkhälsan är ojämlik. Det finns stora skillnader i hur vi mår både fysiskt och psykiskt, 
inte minst mellan de som tjänar mycket och de som tjänar lite. Fler mår sämre och har 
det sämre i Blekinge jämfört med resten av Sverige, och det påverkar folkhälsan i 
Blekinge. Dessa utmaningar kan enklast beskrivas som ensamhet, utanförskap, 
segregation och stora behov av insatser för integration och inkludering. Att röra på sig 
och vara kulturellt och fysiskt aktiv är också faktorer som ökar den psykiska hälsan. Vi i 
Miljöpartiet vill satsa på att göra vården mer jämlik – för alla. 
 
Vi vill:  

● Erbjuda alla över 40 år regelbundna hälsosamtal. 
● Utveckla samarbetet mellan regionen och kommunerna för att alla ska ha rätt till 

en jämlik vård.  
● Erbjuda kultur på recept som rehabilitering. 

 

 

 

 



 

 

Kvinnors hälsa. 
Alla kvinnor som bor i Blekinge län ska få god vård oavsett bakgrund. Det är dock 
fortfarande tydliga skillnader mellan kvinnor och män när det gäller tillgång till svensk 
hälso- och sjukvård. Flera sjukdomar som kvinnor drabbas av i större utsträckning 
tenderar att vara lägre prioriterade, så även i Blekinge vilket påverkar kvinnors 
reproduktiva hälsa genom hela livet. Det är mycket viktigt att alla känner trygghet inför 
sin förlossning och i kontakten med vården som helhet. 
 
Miljöpartiet såg 2021 till att regeringen ökade resurserna till kvinnors hälsa och 
förlossningsvården med en halv miljard kronor men vi behöver fortsätta arbeta med att 
stärka och förbättra förlossningsvården. 
 
Endometrios drabbar nära var tionde kvinna, men kunskapsnivån är fortsatt låg och 
vården många gånger bristfällig. Genom ett endometriosteam vill vi stärka upp både 
kunskapen och vården kopplat till sjukdomen. 
 
Miljöpartiet har gjort mammografiscreening och screening för att upptäcka 
livmoderhalscancer avgiftsfri och vi kommer att ha särskilt fokus på detta och följa upp 
utvecklingen av kvinnosjukvården i Blekinge. 
 
Vi vill: 

• Stärka vårdcentralernas arbete med kvinnors hälsa. 
• Stärka förlossningsvården. 
• Ha en barnmorska per födande. 
• Erbjuda en sammanhållen förlossningsvård med en och samma barnmorska från 
• mödravård till förlossning och eftervård. 
• Erbjuda alla kvinnor avgiftsfri vaccinering mot livmoderhalscancer. 
• Skapa ett endometriosteam. 



 

 

 

Med den äldre i fokus. 
Äldres hälsa måste få större uppmärksamhet och prioritet i framtiden. Inte minst 
pandemierna och Covid-19 har visat på stora brister. Äldre personer, 65 år och äldre, är den 
helt dominerande patientgruppen inom hälso-och sjukvård. Av såväl medicinska som 
humanitära skäl måste äldre personer mötas av särskild hänsyn i vårdorganisationen. 
Den nära vården, genom vårdcentralerna, måste anpassa sin tillgänglighet med hänsyn 
till äldre. Kunskapen kring åldrandet och geriatriska sjukdomar behöver bli bättre inom 
hälso- och sjukvården. BTH arbetar med forskning kring äldres hälsa och vi i Miljöpartiet 
anser att region Blekinge ska använda sig av dessa kunskaper i det faktiska arbetet inom 
sjukvården.  

Vi vill: 

● Att samtliga vårdcentraler i regionen inrättar särskilda ”äldrevårdsteam”.  Teamen 
ska arbeta utifrån de äldres behov och förmåga, och ska även kunna vara mobila. 

● Erbjuda bältrosvaccin till äldre över 65 samt till riskgrupper. 
● För multisjuka äldre är kontinuitet, personkännedom, patientinflytande och en 

individuell plan av stor betydelse för en trygg vård. Primärvården ska säkra att 
sköra äldre personer känner sig trygga med vården. 

● Utnyttja i större utsträckning BTH:s kunskap kring åldrandet inom hälso- och 
sjukvården.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

För ett rikare kulturliv. 
 

 

 
Alla invånare i Blekinge ska ha goda möjlighet till fina kulturupplevelser, och även till 
själv att kunna skapa. Kulturplanen för Blekinge är mycket bra redan idag. Den har 
arbetats fram genom att alla som på ett eller annat sätt är aktiva inom området kultur i 
länet har kunnat vara med och påverka, och Blekinge är på flera sätt en förebild i Sverige. 
Miljöpartiet lyckades under sina 7 år i regering och med en kulturminister från 
Miljöpartiet öka den statliga kulturbudgeten rejält, en ökning som fått genomslag även 
på regional nivå. 
 
Vi vill: 

● fortsätta satsa mycket på att konst och kultur ska frodas och utvecklas i Blekinge 
- både på landsbygden och i städerna. 

● att alla barn, från 3 år i förskolan och under hela sin skoltid, ska får uppleva minst 
två teater- och musikföreställningar varje år samt få ta del av skolbio och 
författarbesök. 

● att det ska finnas generöst ekonomiskt stöd för de kulturföreningar som vill 
arrangera teater, musik, dans och så vidare. 

● att Regionteatern Blekinge Kronoberg får goda möjligheter att spela för både barn 
och vuxna i länet och att dansscenen på Lokstallarna i Karlshamn kan fortsätta 
utvecklas. 

● att kulturupplevelser i vård och rehabilitering ska utvecklas mer genom ”Kultur i 
vården” och ”Kultur på recept” 

● att staten ska ta ett större ekonomiskt ansvar för den regionala kulturen. 
● Införa 1% mål vid konstnärlig utsmyckning av offentliga lokaler. 
● Bygg ut folkhögskolorna. 

 
 
 

 



 

 

 

Regional utveckling. 
 

 

En växtplats behöver växtkraft. Blekinge ska gå före i den gröna omställningen och visa 
att en annan framtid är möjlig. Som region har Region Blekinge ansvar för regional 
utveckling. Det är ett ansvar som måste tas på allvar och användas för att driva på 
arbetet för att nå miljö- och klimatmålen. Miljöpartiet vill se stora satsningar på ny och 
bättre järnväg och fler cykelbanor. Fler människor behöver få ett jobb att gå till och 
näringslivet och småföretagen måste få hjälp med klimatomställningen. Det 
internationella samarbetet ska öka och Region Blekinge ska mer aktivt stötta 
klimatsmarta innovationer. 
 
Miljöpartiets vill att Blekinge tar plats längst fram i den omställning som måste till både 
när det gäller klimatet och det robusta samhället. 
 
Vi vill 

• att Region Blekinge ska bli den första i Sverige med förmågan att upprätthålla 
grundläggande samhällsfunktioner under minst tre månader utan tillförsel av 
energi och mat utifrån. 

• fortsätta arbetet med att ta bort hälso- och miljöfarliga kemikalier och material i 
offentlig verksamhet minska och på sikt förhindra ny spridning av mikroplaster 

• stärka regionens arbete med turism inom Visit Blekinge som aktiva deltagare. 
• arbeta för att skapa en cykelled genom hela Blekinge, likt Blekingeleden för 

vandring. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Kollektivtrafik. 
 

Miljöpartiet vill underlätta för den som åker kollektivt, oavsett var hen bor. Hela resan – 
från dörr till dörr – ska vara attraktiv. Det ska vara enkelt att ta sig till hållplatser och 
stationer och kombinera olika trafikslag. Vi vill därför se fler avgiftsfria 
pendlarparkeringar och stöld- och väderskyddade cykelparkeringar i anslutning till 
stationer och hållplatser.  
 
Möjligheten att ta med sig cykel på tåg och bussar måste bli mycket bättre, med fler 
cykelplatser på tågen och mer yteffektiva och användarvänliga lösningar än idag. Det ska 
även vara möjligt att förboka plats för cykel. Vi vill också att Region Blekinge utvecklar ett 
regionalt hyrcykelsystem som är integrerat i biljetten och därmed lätt att boka vid 
biljettköp. 
 
Många fler som bor på landsbygden eller i ett mindre samhälle ska kunna leva sitt liv 
utan bil. För att det ska vara möjligt måste det finnas en väl fungerande kollektivtrafik 
från mindre orter även på kvällar och helger.  
 
Vi vill: 

● Komplettera befintliga kustbanan med två extra mötesspår, för att få 
halvtimmestrafik hela vägen mellan Sölvesborg och Karlskrona. Stationerna i 
Mörrum och Bräkne-Hoby ska vara kvar. 

● Befintliga busslinjer ses över och där behov finns utökas med tätare turer. Allt för 
att underlätta jobbpendling även på landsbygden. 

● Det ska vara enkelt att lösa biljett och priserna ska vara rimliga i förhållande till 
avstånd. Månadskort ska prioriteras. 

● Vid tider av lågt resande dagtid ska rabatter gälla för pensionärer och kvällstid och 
helger även för ungdomar. Även sommarkort med gratis resor för ungdomar. 

● Ha direkttåg till Malmö/Köpenhamnsområdet morgon och kväll. Ger möjlighet att 
studera i tex Lund. 

● Skapa ett regionalt hyrcykelssystem integrerat i bussbiljetten. 
● Skapa möjlighet att ta med cyklar även på regionens bussar.  



 

 

   Vi behöver din röst. 

Alla ska med när Blekinge ställer om! 

Jordklotet är rikt på resurser, Blekinge en gynnad plats med fantastiska 
förutsättningar för ett solidariskt, rättvist och hållbart samhällsbygge. Anpassar 
vi oss efter naturens villkor kan vi njuta av alla de ekosystemtjänster som lägger 

grunden för ett värdigt liv och för en blomstrande ekonomi. 
 

Miljöpartiet de Gröna ser rika möjligheter i dessa förutsättningar och vågar 
samtidigt ta sig an de stora utmaningar vårt samhällsbygge står inför. 

 
Vi är ett parti som har konkreta förslag på: 

 
• hur solidaritet, medmänsklighet och ett grönt samhällsbygge skapar 

handlingskraft och framtidstro 
• hur vi genom lokala politiska insatser gör Blekinge till en nationell 

föregångsregion med hållbara lösningar 
• hur vi skapar nya arbetstillfällen och därmed får fler att flytta till Blekinge 

 
Vårt valmanifest beskriver Miljöpartiet de gröna i Blekinges idéer för en grönare 

regional politik. För att genomföra våra förslag behöver vi din röst. 
 
 

 


