
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Det finns brister i Halland. Klyftorna ökar, de som redan har får det bättre och de som inte har 
får det allt svårare. Vi socialdemokrater är redo att ta tag i utmaningarna. Tillsammans kan vi 
bygga ett tryggare och jämlikt Halland. 
 
Välfärden ska finnas för alla när det behövs, den behöver prioriteras och bli bättre. Det är genom 
en stark välfärd som människor får chansen att förverkliga sina livsdrömmar. Det krävs ett 
politiskt ledarskap som tänker nytt och är villiga att ta tag i de utmaningar som finns. Dagens 
ledning har varken kraften eller energin för att hantera de utmaningar som välfärden står inför. 
De senaste åren har vi i opposition levererat många bra idéer som stoppats och inte tillåtits bli 
verklighet. 
 
Nu behöver vi samla oss igen. Pandemin har visat att utmaningarna bara kan axlas av en stark 
gemenskap. Genom att rösta på Socialdemokraterna kan vi tillsammans bygga ett tryggt och 
jämlikt Halland.  
 
På följande sidor beskrivs den politik Socialdemokraterna vill driva i Region Halland under 
kommande mandatperiod om vi vinner väljarnas förtroende. 
 
Socialdemokraternas vision är bästa livsplatsen - för alla. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Den nära vården är den del av sjukvården som är närmast invånarna. Den nära vården är ett 
område som måste utvecklas i snabbare takt. Det inkluderar exempelvis 1177 mina 
vårdkontakter, dagens vårdcentraler, digitala vårdmöten och en förändrad sjukhusvård. Även 
tandvård är en del av den nära vården och arbetet med att minska köerna och öka tillgänglighet 
måste prioriteras. Mer vård ges redan idag i hemmet eller på äldreboenden, därför behövs ett 
starkare samarbete med kommunerna. Mycket av detta kan göras genom olika mobila enheter 
och digitala lösningar. 
 
För oss är den nära vården prioriterad, tillgängligheten behöver bli bättre och antalet 
vårdcentraler öka. Vi vill utveckla vården på landsbygden genom till exempel filialer och mobila 
vårdcentraler. Väntetiden är avgörande för upplevelsen av vården.  Du ska inte behöva vänta på 
vård när du behöver den. 
 
Därför vill vi satsa på: 

• Fler vårdcentraler 
• Öka tillgängligheten genom mer personal och bättre öppettider 
• Ett bredare utbud på vårdcentralerna och mer förebyggande vård 
• Öka tillgängligheten till vård på landsbygden 
• Mobila vårdcentraler 
• Öka tillgängligheten i tandvården/Folktandvården 

Halland är idag varken jämlikt eller jämställt. Det vill vi socialdemokrater ändra på. Genom att 
öka investeringarna i vården och välfärden kan vi minska klyftorna i samhället. Tillgängligheten 
till god tandvård för alla och därmed god tandhälsa är viktigt för att minska klyftorna. Plånbokens 
storlek eller de socioekonomiska skillnader ska inte påverka invånarnas tandhälsa. Ytterligare steg 
måste tas nationellt för att nå målsättningen att ”Tänderna ska tillhöra kroppen”. Målet är att alla 
ska ha samma förutsättningar till en god hälsa, skolgång och kunna bidra till samhället oavsett 
sociala, ekonomiska eller kulturella hinder.  Idag skiljer sig exempelvis medellivslängden på 
hallänningar beroende på vilka bostadsområden man bor i. Löneskillnaderna i Halland mellan 
män och kvinnor är större än i resten av Sverige vilket får konsekvenser också i pensionsåldern.  
 
Arbetet mot ett socialt hållbart Halland med ökad delaktighet och fokus på barn- och ungas 
uppväxtvillkor spelar stor roll.  
 
Därför vill vi satsa på: 

• Ta bort löneklyftan mellan kvinnor och män 
• Förbättra servicen på landsbygden 
• Jämlik hälsa genom ökad tillgänglighet 
• Öka resurserna till det förebyggande folkhälsoarbetet 
• Verka för minskade ekonomiska trösklar i tandvården. 

 



Den psykiska ohälsan är ett ökande samhällsproblem där allt fler grupper påverkas. För barn och 
unga som drabbas kan konsekvenserna bli stora också i vuxen ålder. Skolgången påverkas, liksom 
möjligheten till jobb, den fysiska hälsan och livslängden. Det är viktigt att tidigt fånga upp de som 
mår dåligt, både i skolor, på ungdomsmottagningarna och i arbetslivet.  
 
Idag drabbas många, framför allt barn, unga och kvinnor. Statistiken visar även en ökning bland 
äldre. Psykisk ohälsa är särskilt allvarlig eftersom det ofta leder till att andra sjukdomar utvecklas. 
Det är även den diagnos som ökar kraftigast hos personer som är sjukskrivna. Region Halland 
behöver ha en hög beredskap för att möta olika sorters psykisk ohälsa tillsammans med dom 
halländska kommunerna. Fler alternativa behandlingsmetoder behövs såsom aktivitet på recept 
samt grön rehab. 

 
Därför vill vi satsa på: 

• Mer resurser för snabbare hjälp och behandling för barn och unga  
• Utöka vårdcentralernas uppdrag för att tidigt fånga upp psykisk ohälsa 
• Ökat anhörigstöd 
• Mer samverkan mellan elevhälsan och regionens verksamheter 
• Bygga ut behandlingsmetoden Grön Rehab. 
• Införa mobil ungdomsmottagning 

Vården ska utvecklas efter behov inte efter vinstintresse. Invånarnas olika kontakter med vården 
ska syfta till att öka hälsan och livskvaliteten. I takt med att fler blir äldre och lever längre så 
förändras behoven. Förebyggande insatser i form av olika typer av screening för tidig upptäckt 
måste finnas även för den äldre befolkningen. Äldre personer löper större risk än andra att bli 
sjuka. många lever länge med sina kroniska sjukdomar och här måste både regionen och 
kommunerna tillsammans ge rätt stöd för att möta dessa behov. För ökad trygghet är det viktigt 
att det erbjuds fast läkarkontakt. 

Därför vill vi satsa på: 

• Fast läkarkontakt 
• Öka möjligheten till att få hjälp av läkare i hemmet 
• Att utöka den geriatriska kompetensen 
• Mammografi utan åldersgräns 
• Stärk upp den palliativa vården 



Framtida utmaningarna är många och komplexa. Sjukvården kan redan nu göra mer avancerad 
vård än tidigare och utvecklingen i framtiden kommer gå ännu snabbare. Framtidens sjukvård ska 
vara lättillgänglig med hög medicinsk kvalité. Sjukhusen och dess utveckling i Halland är 
prioriterad för oss. Lokalerna ska hålla en hög kvalité och resurser ska säkerställas för att den 
bästa vården ska kunna ges till invånarna. Viss högspecialiserad vård som ges någon gång i livet 
kommer samlas på färre platser i landet för att säkra kvalitet, det kommer påverka utbud och 
innehåll på alla vårdinrättningar i framtiden.   

För att Region Halland i framtiden ska kunna leverera en god hälso- och sjukvård kräver det 
samverkan med andra aktörer, ökad delaktighet, ta till sig nya behandlingsmetoder och ta tillvara 
på digitaliseringens möjligheter. Ineffektiva vårdvalssystem inom specialiserad vård behöver 
avskaffas, de är för resurskrävande gällande administration och uppföljning. Resurserna ska 
istället användas till att ge Hallands invånare en bättre vård. 

Därför vill vi satsa på: 

• Utveckla den digitala verksamheten 
• Avskaffa vårdval i specialiserad vård  
• Utveckling av regionens fastigheter för att möta framtida behov 
• Säkra framtida kompetensförsörjning  
• Använda tekniken för att möjliggöra mer vård i hemmet 

Region Halland ska vara den bästa arbetsgivaren och erbjuda personalen bra arbetsvillkor och 
möjligheter till kontinuerlig kompetensutveckling. För det krävs en ambitiös och målinriktad 
personalpolitik. Redan nu men också in i framtiden så finns det stora rekryteringsbehov och 
därför behöver vi göra insatser redan nu detta för att säkerställa att Halland klarar denna 
utmaning. För oss socialdemokrater är riktningen klar – Region Halland ska minska behovet av 
hyrpersonal, bättre löner jämlikt OB-tillägg och ökat personalinflytande. 
 
En god och hälsofrämjande arbetsmiljö är en förutsättning för att vara en bra arbetsgivare. I dag 
finns det ofta för lite tid till återhämtning. Socialdemokraterna kommer prioritera insatser som 
gör att personalen klarar av att jobba heltid.  

Därför vill vi satsa på: 

• Mentorstjänster 
• Ökade utbildningsmöjligheter på arbetstid 
• Arbetsmiljöpott 
• Ökat personalinflytande 
• Förstärkta löner genom en särskild lönepott 
• Jämlika Ob-tillägg 
• Regiongemensam rehabiliteringskoordinatorer 
• Utveckla och utöka bemanningsenheten  
• Heltid som norm 
• Region Halland ska bli oberoende av hyrpersonal 

 
 



 

Klimatfrågan är vår en av vår tids största samhällsutmaningar. Klimatförändringarna är en realitet 
och påverkar Halland med höjda havsnivåer, extremväder med översvämningar och torka. Att ta 
ansvar för miljön är inte en börda – utan en nödvändighet för att säkerställa framtidens 
möjligheter. Region Halland ska bidra till omställningen och bidra för att bygga vår värld mer 
hållbar. Utan en hållbar värld finns inte heller en framtid. Region Halland ska bidra till den 
biologiska mångfalden och en hållbar samhällsutveckling genom aktivt engagemang för skog, 
natur och hav. Det ska vara en självklarhet att hela tiden arbeta fram klimatsmartare rutiner, 
Region Halland ska göra sin del för att möta utmaningarna  
 
Därför vill vi satsa på: 

• Förbättra laddinfrastrukturen 
• Region Hallands koldioxidutsläpp ska minska med 80 procent till 2025 
• Aktivt arbeta för att sätta upp solpaneler 
• Energieffektivisera Region Hallands fastigheter 
• Arbeta för ett ekologiskt certifierat naturbruksgymnasium 

För Socialdemokraterna är kollektivtrafiken prioriterad. Kollektivtrafiken ska vara väl utbyggd, 
binda samman stad och land och göra länets arbetsmarknad mer attraktiv. Fler behöver ställa 
bilen och åka kollektivt, det minskade resandet under pandemin har ökat utmaningarna än mer. 
För att minska utsläppen och bidra till ett bättre klimat krävs det att fler väljer att åka med buss 
och tåg. Infrastrukturen behöver utvecklas i stadstrafiken för att göra kollektivtrafiken mer 
attraktiv i stadsmiljö. För besöksnäringen är goda kommunikationer med kollektivtrafik och 
cykelbanor viktiga. I takt med att samhällen och städer växer ska kollektivtrafiken prioriteras. 
 
Hallands geografiska läge, mitt i ett starkt växande Sydvästsverige, kräver att infrastrukturen 
hanterar det ökade resandet som kommer med en växande befolkning. Med satsningar på en väl 
fungerande infrastruktur blir det enklare för alla att ta sig till jobb, studier och samhällsservice. En 
fortsatt utveckling av infrastrukturen är viktig för hela Halland. 
 
Därför vill vi satsa på: 

• Att kollektivtrafikresandet ökar 
• Bygga ut den anropsstyrda kollektivtrafiken 
• Arbeta för avgiftsfri kollektivtrafik för pensionärer i samarbete med kommunerna 
• Införa trygghetsstopp för säkrare kollektivtrafikresande på nattbussar 
• Utveckla biljettsystem som gör det enklare att resa inom och mellan närliggande regioner 
• Avgiftsfri kollektivtrafik för unga på sommaren 
• Kollektivtrafik i samverkan med kulturutbud 

 



För Socialdemokraterna är en offensiv jobbpolitik viktig. Efter pandemin behöver samarbetet 
med Arbetsförmedlingen intensifieras för att invånarnas och arbetsmarknadens behov ska mötas. 
För att möta de ständiga förändringar som sker på arbetsmarknaden krävs ett livslångt lärande 
där fler ges möjligheten att vidareutbilda sig och byta karriär under livets gång. Region Hallands 
naturbruksgymnasium är ett av flera yrkesgymnasier i Halland som tillsammans med 
folkhögskolorna är viktiga verktyg för att möta bristen på yrkeskunskap. Halländska företag ska 
bidra till en sund konkurrens med schyssta villkor och ett hållbart arbetsliv.  Skillnaderna i vilka 
som driver företag inom vilken bransch är stora och män beviljas i högre utsträckning lån och 
krediter. Det är viktigt med ett jämställt innovationsstöd, timbanken och Almi samt Almi Invest 
är viktiga verktyg för ett jämlikt näringsliv.  
 
Halland är ett av länen i Sverige som växer snabbast och Region Hallands ska stötta näringslivet 
så att fler företag kan växa och skapas. Det krävs en gemensam kraftsamling för att det 
halländska näringslivet ska växa med innovativa varor och tjänster både i och utanför Sverige. 
Arbetet med Leap for life är ett bra exempel på hur offentlig verksamhet, högskolan och 
näringslivet kan arbeta tillsammans för att hitta innovativa lösningar på hälso- och sjukvårdens 
utmaningar. Liknande resor behöver göras i fler branscher. För Socialdemokraterna är en 
offensiv arbetsmarknadspolitik viktig. Digitalisering, kompetensförsörjning och goda 
kommunikationer behöver prioriteras. Region Halland ska bidra till att bredband finns på hela 
landsbygden.  

Därför vill vi satsa på: 

• Fler insatser för gruppen långtidsarbetslösa 
• En väg in till utbildningar 
• Förstärk samarbetet med Arbetsförmedlingen 
• Praktikplatser i alla Region Hallands verksamheter 
• Fler ungdomsjobb 
• Socialt företagande 

 

För oss socialdemokrater är det självklart att kulturen gör vårt samhälle rikare. Kulturen är för oss 
en central del av välfärdssamhället som den obundna kraften den är Vi vill bygga ett levande 
kulturliv som ger alla invånare i regionen möjlighet och rätt att ta del av, utforma och uttrycka sig 
genom kulturen. Socialdemokraternas syn på kulturpolitik grundar sig utifrån övertygelsen att 
klasskillnader och sociala orättvisor inte bara kommer till uttryck som ekonomiska klyftor utan 
också som kulturell ojämlikhet som skapar en barriär mot delaktighet i kulturlivet. Barn och 
ungas tillgång till kulturen och att själva skapa är extra viktig för att bryta detta. Kulturen bidrar 
till en god hälsa, gemenskap och möjligheten att påverka omvärlden.  men också till Hallands 
attraktivitet som besöksmål och bästa livsplats. 
 
Därför vill vi satsa på: 

• Att stärka Hallands offentliga kulturinstitutioner 
• Ge föreningslivet och studieförbunden förutsättningar att utvecklas på sina villkor 
• Införa kultur på recept 
• Mer mobil kultur  
• Region Halland ska bidra till att det arrangeras fler kulturfestivaler 
• Särskild satsning på kultur på landsbygden 



 


