
– Vi har 
redan ge-
nomfört 
viktiga 
föränd-
ringar, 
säger 
Lennart 

Värmby, gruppledare (V) 
och regionråd på deltid.  
Nej till Skåne
Den stora sydsvenska 
regionen med Skåne, 
Blekinge, Kalmar och 
Kronoberg är inte längre 
aktuell. Ett fortsatt och 
ökat samarbete är nu mo-
dellen för Kronoberg. 
Ny vuxenpsykiatri
Vi har också återkallat be-
slutet, som drevs igenom 
strax före valet, om att 

flytta vuxenpsykiatrin till 
lasarettet i Växjö. Istället 
investerar vi för en mo-
dern och trygg vuxenpsy-
kiatri på Sigfridsområdet. 
Fler förbättringar 
* Den rödgröna minima-
joriteten har också i bud-
geten för 2015 förbättrat 
bidraget för glasögon till 
barn och ungdomar. 
* Schemaläggningen 
ses över för att minska 
antalet delade turer och 
rotationstjänstgöring.
* Högkostnadsskydden 
och samtliga taxor och 
avgifter ses över för att 
minska byråkratin och 
sänka kostnaderna.
Mer kommer i budget för 
2016!
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Rödgrön valframgång 
De rödgröna fick i valet 30 mandat av 61.   
Bra valresultat för Vänsterpartiet med 9 496 röster gav 
5 mandat. Socialdemokraterna fick 22 och Miljöpartiet 
3 mandat. Det fattas ett futtigt mandat till en majoritet! 
De borgerliga förlorade stort
Alliansen backade rejält och stannade på 25 mandat 
varav M 13, C 7, KD 3 och FP 2. Sverigedemokrater-
na fick 6 mandat och är därmed tungan på vågen om 
de stöder en högerpolitik.
Vi vill inte mycket - vi vill allt!
Den rödgröna minimajoriteten ska göra vad den kan 
för åstadkomma en hållbar utveckling i Kronoberg!

Polit iska fakta:

Från juli 2015 kommer 
barn och unga under 19 år 
få kostnadsfria läkemedel 
tack vare Vänsterpartiets 
förhandlingar med reger-
ingen.
Den rödgröna mini-
majoriteten röstade för 
förslaget även i Region 
Kronoberg.
– Ingen förälder ska 
behöva 
stå inför 
valet att 
betala 
räkningar 
eller köpa 
astma-
medicin 
till sitt barn, säger Britt 
Bergström, (V) ersättare 
i Hälso- och sjukvårds-
nämnden. Vi vill ha en 
välfärd att lita på och då 
ska barn och unga få den 

medicin de behöver oav-
sett föräldrarnas ekonomi. 
Det högkostnadsskydd 
som finns idag innebär 
att en familjs läkeme-
delskostnader för barn 
kan uppgå till 2200 kro-
nor om året. För familjer 
med låga inkomster blir 
sådana kostnader känn-
bara, inte minst gäller 
det många ensamstående 
föräldrar.
I regionstyrelsen försökte 
Alliansen stoppa förslaget 
med argumentet att änd-
ringen leder till ”överut-
nyttjanden”.
De rödgröna litar på att 
föräldrar i Kronoberg inte 
medicinerar sina barn i 
onödan samt att läkarna 
är kompetenta nog att 
inte skriva ut medicin till 
friska individer.

Fri medicin för barn och ungaViktiga förbättringar

Rödgrön minimajoritet 
styr nya Region Kronoberg

Gubben och gumman
Lella 

Krestina, dä lär 
bli svårt. Dä finns dom 
som ente gillar  invand-

rare!

Karl-
Oskar, di 

rödgröna vann valet 
i Kronoberg! Ska vi 

ente flött tebaks?



– Vi arbetar för att Kro-
noberg på sikt ska bli en 
region, som inte är lika 
känslig för de ekono-
miska kriserna som idag, 
säger Jerker Nilsson. Vi 
vill se till att de som är 
arbetslösa får möjlighet 
att omskola sig till andra 
yrken och ta nya utma-
ningar i livet. 
Allas rätt till arbete
Att validera kompetens 
och skapa praktikplatser 
är viktigt för dem som 
vill, vågar och kan testa 
nya yrken men även för 

de invand-
rare som 
kommer 
hit.
Vi är över-
ens om att 
vi måste 
skapa ett 
flexibelt 
och effek-
tivt sätt att 
få män-
niskor i 
arbete och 
även förse näringslivet 
med kompetent personal i 
Kronoberg.

– Det 
känns bra 
att änt-
ligen få 
styra 
Krono-
berg, 
säger 
Tryggve 
Svensson. 
Glasögon 
är ett nöd-
vändigt 
hjälpme-

del för många barn och 
ska vara en rättighet. 
Inget barn med synfel ska 
behöva vara utan glasö-
gon p.g.a. föräldrarnas 

dåliga ekonomi. Alla barn 
ska ha samma möjlighe-
ter att tillgodogöra sig 
undervisning, utvecklas 
och delta i gemenskapen 
med andra barn på friti-
den. Barn som inte ser 
bra får svårt att hänga 
med i skolundervisningen 
och lider ofta av besvär 
som huvudvärk, trötthet 
och koncentrationssvårig-
heter. 
Vänsterpartiet har länge 
drivit frågan om höjt 
glasögonbidrag till barn 
och unga mellan 0-19 år 
istället för de 0-12 år som 
gäller idag.

Patientnämnden

– Det 
ska vara 
enkelt 
att resa 
till och 
förflytta 
sig i Kro-
noberg, 
säger 
Helena 
Lags-
trand.
Pendelav-

stånden blir allt större. Vi 
måste göra det möjligt för 
fler att resa kollektivt till 
och från sina arbeten för 
att människor ska kunna 
leva på ett ställe och 
arbeta på ett annat.

Det är av stor vikt för 
medborgarna i ett gles-
befolkat län som Krono-
berg att kollektivtrafiken 
fortsätter att utvecklas. 
Bredband till alla
Infrastruktur handlar om 
mer än bara vägar och 
järnvägar. 
För våra invånares möj-
lighet att bo och verka i 
hela länet är det viktigt att 
alla hushåll har tillgång 
till kommunikationsme-
del som mobiltelefon och 
bredband och att dessa 
fung-
erar.

– Uppdra-
get i pa-
tientnämn-
den är 
mitt första 
politiska 
uppdrag, 
säger 
Susanne 
Borg-
ström. 
Det känns 
både ro-

ligt och spännande.
Patientnämnden är den 
nämnd som hanterar kla-
gomål och synpunkter på 

vård och omsorg,  
både i sjukvården och 
kommunernas äldreom-
sorg för att sedan förmed-
la detta till rätt avdelning 
för att förbättra kvalitén, 
bemötandet och säkerhe-
ten. 
Det finns inget som är så 
bra så det inte kan för-
bättras, och det jobbar vi 
stenhårt för! 
Kontakta patientnämn-
den: 
0470-58 85 30 eller 
patientnamnden@krono-
berg.se

Tryggve Svens-
son, Ljungby är 
förste vice ord-
förande i Hälso- 
och sjukvård-
vårdsnämnden.

Vänsterpartiet Kronoberg
Vattentorget 1, 352 34 Växjö
Epost: kronoberg@vansterpartiet.se
Telefon: 070 583 05 55 
Ring om du vill bli medlem eller få mer 
information!

Glasögonbidrag till 
alla barn

Glada bussar och 
punktliga tåg

Helena Lags-
trand, Tingsryd 
är förste vice 
ordförande i Tra-
fiknämnden. 

Susanne Borg-
ström, Marka-
ryd, ordinarie i 
patientnämn-
den.

Regional utveckling

Jerker Nils-
son, Älmhult är 
ordinarie i Re-
gionala utveck-
lingsnämnden.

Vänsterpartiets regiongrupp
Politisk sekreterare med Epost: 
daniel.liffner@kronoberg.se 
eller gå in på Region Krono-
bergs webbplats och hitta din 
förtroendevalda V-ledamot!

Kontakta Vänsterpartiet:


