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Ska Kronoberg höra till Skåne eller till Småland?
Frågan kan verka underlig, men är aktuell. 
Socialdemokraterna, moderaterna, folkpartiet och centern (faktiskt!) 
förespråkar anslutning till Skåne! 
Det är endast vänstern och miljöpartiet, som är för Småland som grund 
för en ny region.
Det är viktigt att vi får en region med direktvalda folkliga företrädare 
med ansvar för inte bara sjukvård utan också den regionala utveck-
lingen. Småland är den naturliga utgångspunkten. 
Vad tycker du?
Du är välkommen att delta i arbetet med att forma framtiden!

Aktiv vänster i Södra Småland

Vänstern driver på i region och landsting!
* Universitetssjukhus
Specialistvård och utbildning av sjukvårdpersonal. Ett lyft för hela regionen! 

* Social Ekonomi
Ett spännande och växande område! Läs mer!!!

* Offensiv för folkhälsan
Det behövs mer arbete för att förebygga ohälsa.

* Höj skatten för vården!
För god sjukvård behövs en ekonomi i balans. Vänstern föreslår en 
skattehöjning!

* Jämställd vård
Rätt till bästa möjliga vård ska gälla lika för kvinnor som män. 

* Bättre och billigare med bussen och tåget
Både för arbete och fritid behövs goda kommunikationer.

* Jämställdhet
En v-motion om jämställdhet vann stöd från en majoritet!

Synpunkter - frågor? Tel:070-621 49 59 epost: carin.hogstedt@kommun.vaxjo.se

Carin Högstedt, 
gruppledare för (v) i 
regionfullmäktige



Ekonomin
Landstinget har 
ingen reserv in-
för svårare tider, 
utan tvärtom ett 
underskott på 195 
miljoner! 
Psykiatrin
Osäkerheten kring 

det möjliga i att dra ner 30 miljo-
ner på psykiatrin och kunna ratio-
nalisera bort personal för ytterli-
gare 15-20 miljoner är stor. 
Vänsterns förslag
V har föreslagit en skattehöjning 
på minst 40 öre vilket ger drygt 
100 miljoner. Det öppnar för möj-
ligheten att satsa offensivt på psy-

kiatrin, att leva 
upp till vårdga-
rantin och ak-
tivt arbeta med 
förebyggande 
folkhälsa. Det 
betyder också 
att budget och 
f inansier ing 
blir realistisk 
och på sikt ger landstinget ekono-
misk stabilitet. 
Vårt behov av folkhälsa och sjuk-
vård ska utgå från medborgarnas 
behov och inte snävt budgettän-
kande.

Lennart Värmby, grupppledare 
Du når mig på  tel. 070-666 58 06 eller 

epost:lennart.varmby@ltkronoberg.se

Lennart Värmby, 
gruppledare (v) i 
landstinget

Bättre och billigare med buss
Vänsterpartiet har länge arbetat 
för utbyggd kollektivtrafik. Det 
gäller både inom länet och förbin-
delserna med Kalmar, Karlskrona, 
Jönköping och Göteborg, Malmö-
Köpenhamn.
Carin Högstedt (v) har föreslagit 
att bussresorna bara ska kosta 
halva priset under lågtrafiktid - 
mellan kl.9.00 - 15.00.

Social ekonomi
Vänstern vill satsa på stöd till de 
föreningar och kooperativ som 
aktivt arbetar för att ge människor 
ett bättre liv. Ett exempel är Atri-
um - ett kooperativ som ger arbete 
och sysselsättning åt människor 
med psykiska problem. De driver 
bland annat två hund-dagis och 
ett snickeri.
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Vi vill utveckla vår region

Höj skatten för vården!



Jämställdhet i vården
På initiativ av Agneta Eriksson 
(v) startade förra mandatperio-
den en genusgrupp för jämställd-
hetsarbetet. Analyser gjordes om 
hur kvinnor och män behandlas i 
sjukvården. Forskare visar resul-
tat som säger att kvinnor många 
gånger får en kvalitativt sämre 
vård än män. 
Sjukvården i Kronobergs län skil-

jer sig inte på denna 
punkt från sjukvår-
den i andra län. Där-
för fortsätter arbetet. 
För visst är det själv-
klart att kvinnor och 
män ska ha tillgång 
till en lika bra vård. För att förverk-
liga det krävs medvetenhet och att 
frågan ständigt uppmärksammas. 

Tel. 070-55 919 68
Epost: agneta.eriksson@ltkronoberg.se

Agneta Eriksson
landstingsleda-
mot, Rottne
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Jämställdhet

Vård och region
- Vänstern vill ut-
veckla vården - inte 
minst psykiatrin. Vi 
vet att många unga 
- inte minst flickor - 
inte mår bra. Då kan 
vi inte skära ner på 
psykiatrin!

- Närhet till vårdcentral är viktigt 
för framför allt de äldre. Många 
har flera krämpor och behöver be-
söka sin vårdcentral ofta.
- Oavsett vem som sköter vården, 
så ska det finnas kollektivavtal, 
meddelarskydd och offentlig in-
syn! Våra skattepengar ska ge god 
vård och vi ska ha koll på hur verk-
samheten bedrivs.
Tryggve Svensson 0372-103 78

Epost: tryggve.svensson@ltkronoberg.se

- Hela länet ska leva! 
Som aktiv också i 
kommunalpolitiken 
i Växjö vet jag hur 
viktigt det är med en 
helhetssyn. Univer-
sitetet är en viktig 
motor inte bara för 
Växjö och Kronoberg. 
- Att utveckla en bred arbetsmark-
nad med många kreativa företag 
kräver ett aktivt arbete. Därför be-
höver vi en region med ansvar och 
makt över den regionala utveck-
lingen. Då är det Småland som 
gäller! Om sedan någon kommun 
vill knoppa av sig till Skåne så må 
det vara hänt!
Anders Mårtensson 070-5280347
Epost: anders.martensson@kommun.vaxjo.se

Tryggve Svens-
son, landstings-
ledamot, Ljungby

Anders Mårtens-
son, regionfull-
mäktige, Växjö



” Växjö universitet har haft en lyck-
osam utveckling. Antalet studen-
ter och personal har vuxit så gott 
som oavbrutet och forskningen är 
omfattande. Polisutbildningens 
tillkomst på Campus är också en 
stor tillgång för regionen.
Nu anser vi att det är dags att 
starta arbetet för att utveckla 
universitetet med en medicinsk 
fakultet med utbildning av läka-
re och forskning inom medicinsk 
vetenskap!
Kronoberg har en lång tradi-
tion inom psykiatrin och det kan 

vara den inriktningen som är 
den rätta specialitén för Växjö 
universitet. Ett annat intressant 
område är geriatrik. En grund-
stomme finns i Institutionen för 
vård och socialt arbete, IVOSA, 
som utbildar bl a sjuksköterskor.” 
Så skrev Carin Högstedt i en mo-
tion till regionförbundet Södra 
Småland. Motionen avslogs - hör 
och häpna! Men vänstern ger sig 
inte så lätt. 
Vi vill utveckla vår region. Vill du 
vara med?

Universitetssjukhus 
i Växjö -

Ett lyft för vården och regionen
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Kontakta oss gärna!

Jag vill bli medlem i vänsterpartiet

Kontakta mig

Namn:...........................................

Adress:.........................................

Postadress:...................................

Telefon:.........................................

Epost:...........................................

Frisvar

Vänsterpartiet

351 01 Växjö

Porto
Betalt


