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KRONOBERG KAN BÄTTRE
Ett socialdemokratiskt Kronoberg bygger på solidaritet, tillit och samarbete. Det är ett 
livskraftigt län där människor vill leva och arbeta. Ett län där människors livskvalitet och 
delaktighet i samhällsutvecklingen ökar utan att det skadar vår gemensamma miljö. Ett län där 
alla Kronobergare får möjlighet att bidra efter sin förmåga och får tillbaka efter sina behov. 
Ett socialdemokratiskt Kronoberg har en välfärd som går att lita på! 

En av de viktigaste uppgifterna för välfärdssamhället är att utjämna orättvisa skillnader mellan 
olika grupper. Socialdemokraterna kan aldrig acceptera att människor får tillgång till sämre 
välfärd på grund av den de är. Välfärden ska vara jämlik! Socialdemokratins grundsyn är att 
behov och etik alltid måste gå före ekonomiskt vinstintresse, det gäller särskilt för välfärds-
sektorn. I Kronoberg ska aldrig kvalitén på välfärd du får vara beroende av storleken på din 
plånbok. Ingen ska kunna köpa sig före i kön till vård, skola eller omsorg. Alla ska ta del av 
välfärden på bästa villkor.

Bra arbetsvillkor för välfärdens medarbetare är en förutsättning för att kunna hålla den höga 
kvaliteten på välfärdstjänster som Kronobergarna har rätt att kräva. Socialdemokraterna 
i Kronoberg vill ge alla välfärdens medarbetare en hållbar och utvecklande arbetsmiljö. 
De ska känna sig sedda, hörda och värdefulla varje dag. Det är medarbetarna som bygger 
välfärden och det måste löna sig att arbeta i den.

Socialdemokraterna vill att det ska gå att bo och leva i hela Kronoberg – orättvisa skillnader 
mellan stad och landsbygd måste överbryggas. Det är viktigt att skola, vård, omsorg och 
samhällsservice finns i hela vårt län. Satsningar på ökad utbyggnad av snabbt bredband, 
kollektivtrafik och bra vägar är också avgörande för att hela Kronoberg ska leva. 

Vi socialdemokrater vet att Sverige och Kronoberg blir bättre om vi tillsammans ser till 
att minska klyftorna i samhället. Socialdemokraterna tar ansvar för välfärden i ett bättre 
Kronoberg – för alla.
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HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
VÅRA PRIORITERINGAR I KORTHET:

• Hälso- och sjukvården i Kronoberg ska hålla högsta kvalitet överallt i länet 
 och vara tillgänglig för alla på lika villkor.

• Det ska vara enkelt och gå snabbt att söka och få vård i Kronoberg.

• Det ska finnas två akutsjukhus i Kronoberg, ett i Ljungby och ett i Växjö.

• För att kunna erbjuda mer och bättre vård i hemmet ska samarbetet mellan 
 hälso- och sjukvården och omsorgen i kommunerna öka.

• Det behövs fler familjecentraler och mottagningar för unga med psykisk ohälsa.

• Stora satsningar behövs för att stärka kvinnovården i Kronoberg.

• Tandvården ska omfattas av ett högkostnadsskydd av samma modell 
 som gäller inom hälso- och sjukvården.

VÅRD OCH OMSORG PÅ BÄSTA VILLKOR

Vi socialdemokrater vill att alla i Kronoberg ska känna sig trygga med att vården finns 
där när de behöver den. För oss innebär det att vården ska vara nära och enkel att nå, 
såväl geografiskt och som digitalt. Inte minst innebär det att vården alltid ska utgå från 
dig och dina behov som patient.

Vårdcentralerna spelar en särskilt viktig roll i hälso- och sjukvården. Här görs de flesta vård-
besök och det är här ohälsa i stor utsträckning förebyggs och upptäcks. Därför är det viktigt 
att det finns gott om vårdcentraler med god tillgänglighet i alla länets kommuner. 

Utvecklingen inom hälso- och sjukvården gör att vi i framtiden kan ge mer och fler typer 
av vård på våra vårdcentraler men också hemma hos dig som patient. För att följa med i 
utvecklingen behöver vi ge våra vårdcentraler moderna lokaler, utrustning och nya arbets-
sätt. Med nya arbetssätt menar vi socialdemokrater att vården behöver bli mer flexibel för 
att kunna möta dina behov som patient. För oss innebär det exempelvis utökade öppettider 
och större möjligheter för den som vill att nå vården digitalt eller per telefon. Det innebär 
också att vårdcentralerna i större utsträckning än idag ska erbjuda hembesök för den som 
behöver det, exempelvis genom stärkt samverkan med kommunerna.

I framtiden vill vi också att vården ska arbeta mer sammanhängande och samordnat. 
Med det menar vi att vården i större utsträckning än idag behöver samlas kring patienten. 
Genom att exempelvis förlägga flera vårdbesök och utredningar på samma dag kan remiss- 
och kötider kortas och du som patient snabbare få rätt hjälp. 
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Vårt mål är att så få som möjligt ska hamna på sjukhus. Det kan låta konstigt men ju färre 
som behöver sjukhusvård desto bättre har vi lyckats med förebyggande åtgärder och att upp-
täcka sjukdom i tid. När du behöver sjukhusvård ska plats alltid finnas – brist på vårdplatser 
får aldrig stå i vägen för din vård. 

För att alla i Kronoberg verkligen ska känna att vården finns där när de behöver den, oavsett 
dag eller tid på dygnet, är det viktigt att vi har två akutsjukhus och välfungerande jourläkar-
centraler på flera platser i länet. Vården på lasaretten i Ljungby och Växjö ska hålla hög kvalitet 
och båda sjukhusen måste ges rätt förutsättningar att följa med i den medicinska utvecklingen. 
Det innebär, precis som när det gäller vårdcentralerna, att vi behöver satsa på moderna lokaler, 
utrustning och nya behandlingar som kan göra fler friska. Genom att stärka regionens samarbete 
med Linnéuniversitetet och andra lärosäten där forskning kring vård bedrivs kan vi snabbare ta 
del av ny vetenskap och nya arbetssätt.

Det pratas mycket om att kontinuiteten inom vården behöver stärkas. Med det menas bland 
annat att den som ofta är i behov av vård ska få träffa samma medarbetare vid sina vårdbesök. 
Vi socialdemokrater håller med om det och vet att en viktig del i att nå dit är fler medarbetare 
som är anställda av Region Kronoberg och kommunerna – inte mer hyrpersonal. De senaste 
åren har andelen hyrpersonal i relation till ”egen” personal varit väldigt hög. Att minska 
användningen av hyrpersonal är viktigt för att vi ska klara såväl kontinuitet som ekonomi 
i hälso- och sjukvården. Det är också viktigt för att skapa en bra och trygg arbetsmiljö och 
bra arbetsvillkor för vårdens personal. 

Inom vissa vårdområden krävs särskilda satsningar de närmsta åren. Två av dessa områden är 
kvinnovård och psykisk hälsa. Många upplever att dessa vårdområden länge varit eftersatta 
samtidigt som behovet av vård ökat. Vi socialdemokrater tror att det finns stora möjligheter 
att utveckla kvinnovården och arbetet med psykisk hälsa framåt om de ges särskilt fokus. 
Stärkt graviditetsvård både före, under och efter förlossning, minskad kö- och svarstid för 
mammografi och cellprov samt fler psykosociala resurser på vårdcentralerna med särskilda 
satsningar på barn och ungas psykiska hälsa är några av de frågor som vi vill prioritera 
inom dessa vårdområden. Ett annat vårdområde som ofta lyfts som förbisett är tandvården. 
Socialdemokraterna i Kronoberg vill att tandvården ska omfattas av ett högkostnadsskydd av 
samma modell som gäller inom hälso- och sjukvården. Det är en fråga som av ekonomiska 
och lagstiftningsmässiga skäl måste drivas nationellt, både partipolitiskt och av regioner.

Allt ovan kräver tillräckligt med resurser i form av pengar och personal för att kunna genom-
föras. Den svenska hälso- och sjukvården bygger på gemensam finansiering och att vård 
ska ges utefter behov. För oss socialdemokrater är det en självklarhet att det ska vara så även 
i framtiden. Därför är vi emot möjligheten för enskilda att köpa sig förbi vårdköer eller betala 
extra för att få bättre vård. I vårt Sverige ska alla få vård på lika och bästa villkor. 



9

Lösningen på hur sjukvården ska bekostas är inte mer privat finansiering – det leder till en 
ojämlik vård där den som har råd får bättre vård än den som inte har råd. Istället behöver 
vi med solidarisk finansiering, vård efter behov och framtiden som ledord prioritera de 
resurser vi har på bästa sätt. Inom vissa områden behövs mer resurser och en del av dessa 
behöver omfördelas från andra områden. För att det ska fungera behöver utvecklingen av 
vården och prioritering av vårdens resurser ske tillsammans med vårdens medarbetare. 
Den kunskap, erfarenhet och de visioner vårdens medarbetare har är viktiga för att vi 
ska kunna ge dig bästa möjliga vård nu och i framtiden.
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VÄLFÄRDENS MEDARBETARE



11

VÅRA PRIORITERINGAR I KORTHET:
• Den offentliga sektorn, där politiken är arbetsgivare, ska vara en 
 förebild vad gäller arbetsmiljö och arbetsvillkor för de anställda.

• Välfärdens medarbetare ska ha konkurrenskraftiga löner.

• Alla som arbetar i välfärden ska ha ordentliga förutsättningar att orka och hinna med sitt jobb.

• Ingen ska bli sjuk eller tvingas gå i förtidspension på grund av sitt arbete.

• Medarbetarna ska ha större möjligheter att påverka sitt arbete.

DET MÅSTE LÖNA SIG ATT ARBETA I VÄLFÄRDEN
Den offentliga sektorn, där politiken är arbetsgivare, ska vara en förebild vad gäller arbetsmiljö 
och arbetsvillkor för de anställda. Idag upplever tyvärr många medarbetare i välfärden att det 
inte är så. Om välfärden ska fungera i framtiden behöver stat, kommun och region tänka om 
och satsa mer på att bli bättre arbetsgivare.

Det går inte att bortse från att lön och löneutveckling är en viktig del av att välja yrke. Det går 
heller inte att bortse från att lön är en viktig del av att trivas på och med sitt arbete, även för de 
som arbetar i välfärden. De som valt välfärden som arbetsplats ska inte behöva stå tillbaka i lön 
och löneutveckling – det måste löna sig att arbeta i välfärden. I Sverige är det parterna, arbets-
givare och fackförbund, som förhandlar men i offentlig sektor där politiken är arbetsgivare har 
vi ett stort ansvar att avsätta resurser för att kunna erbjuda bra lön och löneutveckling. 

Ett problem som ofta pekas ut av medarbetare och fackförbund är att kompetens, erfarenhet 
och långvarig anställning inte ”lönar sig”. Exempelvis syns inte alltid en specialistutbildning i 
lönekuvert, inte heller genom nya arbetsuppgifter eller ökat ansvar på arbetsplatsen. Generellt 
behövs fler långsiktiga och färre kortsiktiga lösningar på att ekonomiskt möta det ansvar, de 
arbetsvillkor, den kompetens och erfarenhet som de som arbetar i välfärden har. 

Där politiken är arbetsgivare finns också ett extra stort ansvar för att fatta beslut om och se 
till att medarbetarna erbjuds bra möjligheter till vidareutbildning och kompetensutveckling. 
Bra förutsättningar och bidrag till friskvård, möjlighet till hälsoundersökningar, tillgång till 
arbetskläder och samtal för de med psykiskt tunga jobb är andra områden där politiken som 
arbetsgivare behöver ha högre ambitioner och fatta fler beslut i rätt riktning. 

Vad gäller arbetsmiljö och arbetsvillkor är rätt till heltid och avskaffandet av delade turer 
två frågor där regionen och kommunerna verkligen behöver gå från ord till handling snarast. 
En annan viktig del kopplat till att skapa en bra arbetsmiljö i välfärden är att lita på att med-
arbetarna bäst själva vet hur de ska utföra sitt jobb. Därför vill vi ge fler medarbetare möjlig-
het att påverka på sin arbetsplats.

De som arbetar i välfärden behöver bättre förutsättningar för att kunna utföra sitt jobb. Det inne-
bär inte minst att de behöver fler kollegor men för att bli fler behöver arbetsvillkoren i välfärden 
också bli bättre. Allt hänger ihop och vi behöver mer och bättre personalpolitik i Kronoberg.
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UTBILDNING
VÅRA PRIORITERINGAR I KORTHET:

• Utbildningarna i Kronoberg ska hålla hög kvalitet och vara anpassade 
 efter elevens behov.

• Grundskolan ska vara avgiftsfri – på riktigt.

• Antalet personer som klarar gymnasiet ska öka.

• Det ska finnas bra förutsättningar för livslångt lärande.

• Flera utbildningar som efterfrågas av arbetsmarknaden ska finnas.

• Regionen och kommunen ska erbjuda bra möjligheter till praktikplats 
 och sommarjobb.

UTBILDING OCH LÄRANDE GENOM HELA LIVET

I Kronoberg ska det finnas goda möjligheter till utbildning och livslångt lärande för alla. 
Utbildning är inte bara en viktig väg till arbete och att ta makt över sitt eget liv, det är också 
en väldigt viktig faktor för god hälsa. Ju högre utbildning – desto bättre hälsa.

All utbildning oavsett nivå ska hålla hög kvalitet och vara anpassad efter de behov som både 
de som tar del av utbildningen och samhället har. Det ska exempelvis finnas barnomsorg på 
de tider vårdnadshavare arbetar. I förskola, grundskola och gymnasium ska det finns många 
behöriga lärare, pedagoger och andra vuxna. För oss är det också viktigt att grundskolan 
verkligen är avgiftsfri. Inget barn i Kronoberg ska behöva känna sig utanför på eller avstå 
från fruktstund, utflykt eller klassresa. Skolan är en viktig plats att fånga upp barn och ungas 
mående och få signaler om hur hemmiljön ser ut. Därför måste samarbetet mellan skolan 
och andra samhällsfunktioner såsom vård, socialtjänst och polis öka. Vi socialdemokrater 
vill se fler trygghetsskapande och tidiga insatser för de barn och unga som av olika anledningar 
är i behov av extra stöttning. 

För möjligheten att hitta arbete är framförallt en slutförd gymnasieutbildning viktig. 
Socialdemokraterna vill därför att fler i Kronoberg ska ges möjlighet och få ordentlig stöttning 
i att slutföra en gymnasieutbildning. Vi vill också att alla gymnasieutbildningar som grund 
ska ge högskolebehörighet. Idag är ämnen som ger högskolebehörighet tillval – vi vill istället 
att det ska vara standard men möjligt att välja bort för den som önskar. Vi tror att det gör att 
fler får en riktig möjlighet att tillgodogöra sig en högskolebehörighet som öppnar möjligheter 
att studera vidare senare i livet. Högskolebehörighet ska inte vara ett krav men att göra det till 
standard och inte tillval öppnar många dörrar för fler.
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I Kronoberg ska det finnas gott om utbildningar för människor i vuxen ålder. Det ska gå 
att både utbilda sig för första gången eller omskola sig från ett yrke till ett annat. Särskilda 
satsningar behöver göras för att se till att den arbetskraft det är brist på utbildas. Gymnasie-
utbildningar och eftergymnasiala utbildningar, både på yrkeshögskola och universitet, 
för bristyrken ska finnas ”på hemmaplan”. Socialdemokraterna vill att det startas ett 
arbetsmarknadspolitiskt råd, där olika aktörer regelbundet träffas och skapar bästa möjliga 
förutsättningar för att tillgodose behovet av efterfrågad arbetskraft. Vi vill att regionen och 
kommunerna ska ta ett särskilt ansvar för att se till att utbildning till yrken som dominerar 
det offentliga, exempelvis undersköterska, finns tillgängliga och utbildar i den takt och 
mängd som krävs för att klara välfärden framåt.

För att underlätta för fler att komma in på arbetsmarknaden är det viktigt att både 
det offentliga och privata tar ansvar för att erbjuda sommarjobb och praktikplatser. 
Även här har det offentliga ett extra stort ansvar.
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REGIONAL UTVECKLING
VÅRA PRIORITERINGAR I KORTHET:

• Kronoberg ska erbjuda attraktiva livsmiljöer för alla.

• Samhällsservice ska vara god både på landsbygd och i tätort.

• Fler statliga verksamheter ska finnas i hela Kronoberg.

• Kronoberg ska ha en stark och varierad arbetsmarknad.

• Såväl mindre som större och nya som etablerade företag ska ges 
 bästa möjliga förutsättningar att starta och växa.

UTVECKLING OCH NÄRVARO I HELA KRONOBERG

För oss socialdemokrater är det viktigt att det går att bo och verka i hela Kronoberg. Istället för 
att konkurrera ska landsbygd och stad komplettera varandra och tillsammans erbjuda något 
unikt. Vi vill att en stark och varierad arbetsmarknad och attraktiva livsmiljöer för alla ska vara 
vår regions signum. I Kronoberg ska det gå att bo vid en sjö mitt i skogen, långt från större 
vägar och utan hinder kunna arbeta på ett multinationellt företag.

Vi vill att det ska finnas attraktiva livsmiljöer för alla. Då behövs gott om olika typer av bostäder 
i hela Kronoberg. Kommunerna behöver föra en aktiv markpolitik för att stimulera och upp-
muntra bostadsbyggande överallt, inte bara i tätort. För att det verkligen ska gå att bo och 
verka i hela Kronoberg måste det också finnas tillgång till bra samhällsservice på många platser. 
Vårdcentraler, skolor, vårdboende, affärer och drivmedelsstationer är några exempel. För oss 
socialdemokrater är det också viktigt med mer statlig närvaro i vår region och våra kommuner. 

En grundläggande del av regional utveckling är att skapa goda förutsättningar för ett 
innovativt och brett näringsliv. Vi socialdemokrater vill att såväl mindre som större och nya 
som etablerade företag ska ges bästa möjliga förutsättningar att starta och växa i Kronoberg. 
Det finns mycket regionen och kommunerna kan göra för att främja näringslivet, exempelvis 
i fråga om att stärka företagens förutsättningar för innovation, export och tillväxt men också 
omställningsförmåga och konkurrenskraft. Det kan exempelvis handla om att region och 
kommuner ser över sina rutiner för att det ska bli lättare för alla olika företag att lämna anbud
i offentliga upphandlingar. Det kan också handla om att på olika sätt erbjuda företagen 
insatser för att utveckla sin verksamhet. Det stöd och den matchning som regionen erbjuder 
företag genom konsulthjälp och ansökning av regionala EU-bidrag är bra exempel på sådana 
insatser som vi vill ska öka. En annan viktig del i att stötta näringslivet är att skapa goda 
förutsättningar för många olika typer av utbildningar i regionen, så att företagen både kan 
utbilda och hitta rätt arbetskraft i länet. 
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Kronoberg är rikt på en av världens viktigaste resurser – skog. Förutom att den är en fantastisk 
del av vår natur är den viktig för så väl vår regionala ekonomi som för miljöomställningen. 
Skogen ger arbete, utgör stommen i våra byggen och bidrar med förnyelsebara råvaror som 
kan ersätta fossila bränslen och material. Vi vill stärka skogens ställning både på hemmaplan 
och utomläns.

I Kronoberg ska region och kommuner vara förebilder i att mota nya klimatförändringar och 
hantera effekterna som de klimatförändringar som redan är här orsakar. Det handlar exempelvis 
om att vårda och bevara den biologiska mångfalden, säkra tillgång och kvalité på vatten och 
bygga hållbart.

Regional utveckling är ett begrepp som täcker in och berör många politikområden. Kultur, 
turism, trafik, infrastruktur och utbildning är alla viktiga delar i en stark regional utveckling. 
Vad vi socialdemokrater vill inom dessa områden beskriver vi under respektive avsnitt. 
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VÅRA PRIORITERINGAR I KORTHET:

• Det ska vara enkelt att ta sig till och runt i Kronoberg.

• Säkra och moderna vägar oavsett färdmedel.

• Fler ska resa med kollektivtrafiken. 

• Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig, prisvärd och punktlig 
 – du ska kunna lita på att tåg och bussar går och kommer i tid.

• Den digitala infrastrukturen ska vara väl utbyggd i hela Kronoberg.

BRA KOMMUNIKATIONER I OCH TILL KRONOBERG

Infrastruktur påverkar vårt liv varje dag. Socialdemokraterna vill att det ska vara enkelt att ta 
sig till och runt i Kronoberg, oavsett vilket färdmedel som används eller vad syftet med för-
flyttningen är. Först och främst ska de vägar som finns i vårt län ska vara säkra och moderna. 
Det gäller alla vägtyper: bil, tåg, cykel och gång. Staten, regionen och kommunerna måste 
tillsammans med andra väghållare rusta upp de vägar som inte håller måttet. Dessutom måste 
det finnas ett strategiskt tänk när nya vägar anläggs, så att de främjar möjligheten att ta sig 
runt i och mellan olika delar av länet.

Idag väljer många att ta bilen till jobbet och andra platser. På flera platser i vårt län är det svårt 
att bo och verka utan tillgång till bil. Inte minst av miljöskäl är det viktigt att fler väljer att åka 
kollektivt i större utsträckning i framtiden. Socialdemokraternas vision är att kollektivtrafiken 
ska vara så väl utbyggd att fler ska ha möjlighet att välja att resa kollektivt. Därför behöver vi 
satsa på att göra kollektivtrafiken tillgänglig i hela Kronoberg. Dessutom måste priserna vara 
attraktiva – att resa kollektivt ska löna sig. 

Framåt behöver Region Kronoberg, som ansvarar för kollektivtrafiken, satsa på att nå fler nya 
resenärer. Mycket handlar om att skapa nya resvanor i flera grupper. Vi socialdemokrater vill 
att pensionärer ska ha rätt till rabatt på bussar och tåg. Så är det redan i de flesta regioner i 
landet och för oss är det en självklarhet att det ska vara så även här i Kronoberg. Här har barn 
och unga redan rabatt och ska fortsätta ha det. Dessutom vill vi att barn och unga ska erbjudas 
sommarlovskort så att de kan ta sig till sommarjobb och aktiviteter. Vi tror att det är en viktig 
del i att tidigt sätta resvanor och att ge fler barn och unga en bra väg in på arbetsmarknaden. 

Utöver särskilda satsningar på pensionärer samt barn och unga behöver regionen oftare se över 
tidtabeller och hållplatser så att dessa stämmer bättre överens med resenärernas resvanor. Det 
är också många som pendlar in och ut ur Kronoberg och därför är det viktigt att samarbetet 
kring tidtabeller och trafik mellan närliggande regioner blir bättre. På vissa sträckor behövs

TRAFIK OCH INFRASTRUKTUR
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nya linjer för att möjliggöra för fler att åka kollektivt. Två exempel är behovet av tåg på 
sträckan Markaryd–Halmstad och byggandet av Sydostlänken. Dubbelspår på järnvägen 
mellan Alvesta och Växjö är ett annat exempel på en viktig satsning som måste bli verklighet
de närmaste åren. Utan dubbelspår kan kollektivtrafiken inte utvecklas i den takt och omfatt-
ning vi önskar. För att öka kollektivtrafiken och turismen till besöksmål i Kronoberg vill 
vi också att regionen tar fram ett sommarkort som alla resenärer ska kunna köpa. Vår vision 
är att kollektivtrafiken ska gå när och där du behöver den. Den ska också gå i tid. Det måste 
helt enkelt vara lätt och pålitligt att ta sig till skolan, arbetsplatsen, vården eller besöksmålet 
med kollektivtrafik. 

Även om vi tror att kollektivtrafiken behöver ta mer plats i framtiden kommer bilen fortsätta 
vara viktig. Därför är det av stor vikt att drivmedel inom alla motorfärdmedel följer både teknik-
utveckling och miljöambitioner. Det gäller i högsta grad också privatbilismen. Utvecklingen 
av miljövänliga bilar går hela tiden framåt, exempelvis ökar antalet elbilar i stadig takt. För 
att följa med i och främja den utvecklingen behöver vi i Kronoberg ligga i framkant i arbetet 
med klimatvänliga transporter och därför behöver vi satsa på infrastruktur för både eldrift och 
vätgas. Att se till att det finns möjlighet att ladda vid offentliga byggnader, såsom skolor och 
vårdcentraler och att stötta privata aktörer att erbjuda detsamma är ett sätt att underlätta för 
elektrifieringen. Ett annat område där kommunerna kan göra skillnad i frågan om bilåkande 
är genom att erbjuda många och säkra parkeringar för pendlare och samåkare. 

Kronobergs flygplats är viktig för många i vårt län. Ambulansflyg, affärsresande och semester-
firare är några av de som nyttjar den. Vi tror att flygplatsen ska ägas av Region Kronoberg 
för att på så sätt tydliggöra att flygplatsen är hela Kronobergs. Vi tror också att samarbetet 
med det regionala destinationsbolaget och flygplatsen kan förbättras för att öka den långväga 
turismen till vår region. För oss är det självklart att vår flygplats tar ledartröjan i att ställa om 
till ett mer klimatsmart flyg. 

Under området infrastruktur ingår också digitaliseringen. Det glöms ofta bort. När det 
digitala tar allt större plats i våra liv behöver den digitala infrastrukturen stärkas. Oavsett var 
i Kronoberg du bor ska du kunna gå på vårdbesök, deklarera, välja skola, skicka in läxor, 
jobba hemifrån eller handla mat digitalt. Först och främst handlar det om att bygga ut snabbt 
bredband i hela vårt län. Tillgång till snabbt bredband är också en väldigt viktig faktor för 
att det ska gå att driva företag i hela länet. Regionen, kommunerna och staten behöver öka 
samverkan för att nå målet om 100 procent bredbandstäckning. Regionen och kommunerna 
behöver också ta ansvar för att alla som vill ska ha möjlighet att följa med i den digitala 
utvecklingen, detta genom att på olika sätt stötta och underlätta för den som saknar 
kunskaper och erfarenhet av digitala hjälpmedel.



20



21

KULTUR OCH FRITID
VÅRA PRIORITERINGAR I KORTHET:

• Regionen och kommunerna ska stötta det lokala föreningslivet 
 så att det får bästa möjliga förutsättningar att växa.

• I Kronoberg ska det finnas bra tillgång till lokaler och mötesplatser 
 som passar olika typer av kultur- och fritidsutövande.

• Möjligheten till kultur- och fritidsaktiviteter för barn och unga 
 ska inte vara en kostnadsfråga.  

• Satsningar på besöksnäringen ska ge ökad turism i Kronoberg.

• Våra naturområden ska förvaltas och utvecklas så att de blir tillgängliga för fler.

KULTUR- OCH FRITIDSLIV FÖR ALLA I HELA KRONOBERG

Socialdemokraterna vill att så många som möjligt ska få ta del av och uppleva Kronoberg 
– vårt fantastiska län som har så mycket att erbjuda inom kultur- och fritidsliv. En regions 
attraktivitet och innovationskraft avspeglas ofta i hur öppet och kreativt kulturklimatet upp-
levs. Genom konsten och kulturen får vi perspektiv på oss själva och vår omvärld. För att öka 
tillgången till och skapandet av kultur i Kronoberg vill vi se mer samverkan över geografiska, 
kulturella och generationsgränser. 

Regionen och kommunerna spelar en väldigt viktig roll i att stötta och utveckla det lokala 
kultur- och fritidslivet. Inte minst spelar de en stor roll i att se till att det finns bra tillgång 
till lokaler och mötesplatser som passar olika typer av kultur- och fritidsutövande. Hemslöjd, 
teater, utegym, fotbollsplaner och lekplats är några exempel på aktiviteter och platser som 
behöver finnas med i planeringen när nya områden byggs och befintliga utvecklas. 

Regionen och kommunerna spelar också en viktig roll i att ekonomiskt stötta det lokala 
föreningslivet så att det får bästa möjliga förutsättningar att växa. Socialdemokraterna vill 
att det ska bli lättare för fler nya och etablerade föreningar att söka och få stöd, bland annat 
genom att bättre anpassa regelverken till lokala förutsättningar. Vi vill också att regionen ökar 
sitt stöd till studieförbunden så att de kan bredda och utveckla sin verksamhet för att nå fler 
och nya grupper. I Kronoberg ska kommuner och region självklart ha ett gott samarbete med 
kvinnojourerna och aktivt arbeta för nolltolerans mot mäns våld mot kvinnor och heders-
relaterat våld.

För oss socialdemokrater är det viktigt att det finns tillgång till kostnadsfri kultur och fritids-
aktiviteter i hela länet. Särskilt viktigt är det för våra barn och unga – möjligheten att delta 
i kultur och fritidsaktivitet ska inte vara en kostnadsfråga. Förutsättningarna till en aktiv och



22

meningsfull fritid ser väldigt olika ut från barn till barn. Olika kommuner har också olika för-
utsättningar att erbjuda aktiviteter och stöttning till föreningar. Detta blir särskilt tydligt under 
skolloven. Därför vill vi på regional nivå driva frågan om en ”lovpott” som ska möjliggöra 
för föreningar att erbjuda barn och unga i hela Kronoberg avgiftsfria aktiviteter på skolloven. 
Vi vill också driva på för att fritidsbanker, platser där man kan låna utrustning till olika aktivi-
teter, ska startas i alla kommuner. Att hålla avgifterna till kulturskola på en låg nivå och se till 
att alla skolbarn får ta del av kultur på skoltid är också viktiga frågor för oss socialdemokrater.

Kronoberg är sagobygden, utvandrarbygden, möbelriket, glasriket, Linnébygden och mat-
metropol. Inte minst är vi ett län med fantastisk natur! Det finns många möjligheter att göra 
Kronoberg känt inom- och utomlands. Socialdemokraterna vill att regionen och kommunerna 
ska bli bättre på att stötta länets besöksnäring på olika sätt så att fler turister från vår egen 
region och andra platser kan ta del av allt det vi har att erbjuda. Marknadsföring, destinations-
utveckling och stöttning i att förvalta och utveckla naturområden så att de blir tillgängliga för 
fler är några exempel på hur region och kommun kan stötta den lokala besöksnäringen. 
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