Miljöpartiet de gröna i Halland verkar för ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart Halland. Vårt handlingsprogram visar
hur vi vill driva en grön politik för nuvarande och framtida generationer. Därför gör en röst på oss stor skillnad.
Ekologisk hållbarhet handlar om att bruka naturresurserna på ett
omsorgsfullt sätt så att hela ekosystemet kan försörja mänskligheten, både nu och i framtiden. Social hållbarhet skapar vi genom
politiska satsningar på bland annat jämställdhet, jämlikhet, god
hälsa, rättvisa, demokrati, medmänsklighet, sammanhållning, tillit
och delaktighet. Ekonomisk hållbarhet handlar om att ekonomin
ska vara i balans och utvecklas med framtida generationer i åtanke.

En grön och modern
hälso- och sjukvård
Regionen, kommunerna och privata
vårdgivare måste samverka mer för
individens bästa och för kostnadseffektiviteten både förebyggande
och patientsäkert.
En jämlik hälso- och sjukvård är en
självklarhet där både psykisk och
fysisk hälsa ska beaktas. Psykisk
ohälsa måste högre upp på den
politiska agendan och få mer resurser.

I vår handlingsplan för 2022–2026
listar vi 25 förslag. Vi vill bland annat:
• Stärka psykiatrin, så att vi kommer
upp på samma nivå som rikets genomsnitt i resurser per invånare.
• Samordna de tidiga insatserna
kring barn och ungas psykiska hälsa.
• Att personalens arbetsmiljö och
kompetensutveckling prioriteras.
• Verka för en personalpolitik som
motverkar behovet av övertid,
stafettjänster och bemanningsföretag, genom exempelvis förkortad arbetstid, högre och jämställda
löner och attraktivare schema.
• Att grön rehabilitering vidareutvecklas
• Att stärka kompetensen i Regionen
att möta HBTQ-personer som löper
ökad risk för att utsättas för våld,
hot och kränkande behandling.

Hållbar regional utveckling

Klimat och miljö

Genom en snabb och rättvis grön omställning kan vi bli
föregångare när det gäller att skapa nya jobb, utveckla företag och ny teknik. Att utveckla sociala företag skapar fler
arbetstillfällen för människor som av olika skäl har svårt att
etablera sig på arbetsmarknaden. Det ska vara lätt att leva
och driva företag på landsbygden.
Jämställdhet är en viktig del av en hållbar utveckling. Lika
lön för lika arbete ska vara en självklarhet.
Vi vill se fler marina områdesskydd, en hållbar förvaltning
av kust och stränder för utveckling av näringsliv och turism.

Vi tror på Halland som en ansvarsfull föregångsregion i omställningsarbetet. För att minska våra utsläpp av växthusgaser måste vi satsa på
energieffektivisering, förnybar energi och hållbar kollektivtrafik.
En viktig del i klimat- och miljöarbetet är att minska påverkan från
konsumtion av varor och tjänster. Sjukvården är en kemikalieintensiv
verksamhet och användningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier
ska minskas.
Solceller ska sättas upp på alla regionens fastigheter där det är
lämpligt. Det ska finnas laddinfrastruktur vid regionens lokaler, både
för besökare och anställda.
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Kultur
Vi tror att möjligheten till ett rikt
kulturliv och kontinuerlig, mångsidig folkbildning bidrar till att hela
Halland blir en bra plats att leva på
och besöka. Konst och kultur är en
gränsöverskridande mötesplats för
människor.
Vi vill satsa på ett varierat kulturliv och kulturutbildningar för alla
åldrar. Vi tycker att alla förskole- och
skolbarn i länet ska få tillgång till
teater, musik, konst och dans.
Det ska vara lätt att ta sig till kultur utan tillgång till egen bil. Det
ska gå att använda biljett till ett
kulturevenemang som biljett i
kollektivtrafiken.
Kontakta oss:
e-post halland@mp.se
facebook: facebook.com/mphalland
instagram: mphalland

Valprogram
Halland
2022–2026
Kollektivtrafik
Det ska vara lätt att resa hållbart i
Halland med kollektivtrafik som är
snabb, tillgänglig och pålitlig. Vi
vill erbjuda barn och ungdomar ett
sommarkort med fria resor inom
Halland som ger möjligheter till
sommarjobb och aktiv fritid oavsett
föräldrarnas plånbok. Närtrafiken
behöver utvecklas i glesa områden.

hälso- och sjukvård

regional utveckling

Våra kandidater
Miljöpartiets kandidater till
Regionfullmäktige i Halland
2022–2026.

klimat och miljö

kultur

Övre raden från vänster: Maria Losman, Svein Henriksen
och Elisabeth Falkhaven.
Nedre raden från vänster:
Stefan Edlund, Karin Färnlöf
Clarin och Ola Nilsson.
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