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Rödgrönt i Kronoberg
och i Sverige

Ja till Småland - Nej till Skåne
och Östergötland!
Region Kronoberg har avverkat sitt första år. Vänsterpartiet gjorde sitt näst bästa val någonsin och med 5
mandat har vi tillsammans med Socialdemokraternas
22 och Miljöpartiets 3 mandat bildat en minimajoritet
i vår nya region! 30 mandat av 61 gav oss rödgröna
majoritet i styrelsen och nämnderna, eftersom de borgerliga bara har 25 mandat och Sverigedemokraterna
med 6 mandat inte samarbetar med något block.
NEJ till Skåne!
Det mest positiva med valet i september 2014 var att
projektet med en stor sydsvensk region med Skåne
förpassades till arkivet för dåliga förslag. Vi drev i
valrörelsen denna fråga med ett klart NEJ till Skåne
och JA till Småland. Enda borgerliga partiet på samma
linje var C, som också var det enda borgerliga partiet
som ökade i regionvalet! :-)
...och NEJ till Östergötland!!!
Nu kommer så regeringens utredare med ett nytt
förslag om endast sex storregioner i Sverige! För
Kronobergs del betyder det att vi ska slås samman
med Östergötland, Kalmar och Jönköping!
Alla partier i regionen säger nu att man är enig i att
säga nej till det nya förslaget.
Problemet är att det är riksdagen som beslutar och där
viner partipiskan!
Vår linje är att satsa på en region med närhet och
gångavstånd mellan väljare och folkvald. Om det ska
bli storregion så är Småland utgångspunkten. Vi är
inte skåningar eller östgötar!
Nu gäller det att tillsammans med
alla goda krafter tvärs över parti- och
blockgränser få riksdagen att hejda
sig i regionfrågan. Tvinga inte på oss
en storregion utan låt oss fortsätta
utveckla Kronoberg! Kan du göra
något? Ja, kontakta riksdagsledamöterna från Kronoberg och be
Lennart Värmby
regionråd (V)
dem besinna sig!

VÄNSTERPARTIET
GÖR SKILLNAD!
273 MILJONER
TILL KRONOBERGS
VÄLFÄRD!
De tio miljarderna fördelas till regionens åtta kommuner och regionen med följande belopp:
Kronobergs län
År 2017 (kronor)
Alvesta
34 664 369
Lessebo
26 507 643
Ljungby
19 780 390
Markaryd
11 831 899
Tingsryd
19 395 135
Uppvidinge
20 700 829
Växjö
70 303 693
Älmhult
10 228 891
Summa kommuner
213 412 850
Region Kronoberg
59 573 382
Totalt länet
272 986 233

Läs mer om satsningarna på välfärden
på nästa sida!

Gubben och gumman

KarlOskar, har du
hört att vi ska få 10
miljarder te välfärden?
Miraklens tid är inte
förbi!

Men
Krestina! Dä´
är inget mirakel! Du å
jag och några te´ rösta på
Jonas Sjöstedt å Vänstern!

Utges av: Vänsterpartiets regiongrupp Kronoberg, Vattentorget 1, 352 34 Växjö. www.vsodrasmaland.se

(V) är representerat i
Patientnämnden, men
inte i Markaryd!

Glada bussar och
punktliga tåg

Futtiga tio röster fattades för att Vänsterpartiet skulle ha fått ett mandat i
Markaryds fullmäktige i september
2014. Det skulle dessutom tagits från
Sverigedemokraterna, så det hade
knappast drabbat någon oskyldig!
– Uppdraget i regionens patientnämnd
är mitt första politiska uppdrag, säger
Susanne Borg- Susanne Borgström. Men det hade
ström, Markavarit ännu bättre om vi också tagit
ryd, ordinarie i
mandat i fullmäktige.
patientnämnPatientnämnden hanterar klagomål och
den.
synpunkter på vård och omsorg, både
i sjukvården och kommunernas äldreomsorg för att
sedan förmedla detta till rätt avdelning för att förbättra
kvalitén, bemötandet och säkerheten.
– Vårdcentralen i Strömsnäsbruk är prioriterad liksom
persontrafik på järnvägen Markaryd - Halmstad, anser
Borgström, för att lyfta fram några regionala frågor av
vikt för Vänsterpartiet.

– Självklart är det min avsikt att
fortsätta den politik som vänstern
står för, säger Fanny Battistutta,
ny som förste vice ordförande i Trafiknämnden i Region Kronoberg.
Helena Lagstrand har fått nytt
arbete i Skåne och flyttat - därav
bytet.
– Vi ska arbeta för mer investeFanny Battistutta
ringar i tåg- och busstrafiken. Vår
region ska bli mer tillgänglig. I första hand måste det
till en utbyggnad av befintlig trafik. Kust till kustbanan, person- och godstrafik på ny järnväg Karlshamn
- Olofström - Älmhult ska prioriteras. Det går före
snabbtågen. Anropstrafik i glesbygd ger hela regionen
möjlighet att leva!
– En utbyggnad av bredband, avslutar Battistutta, är
också av största vikt. Ska Kronoberg utvecklas hållbart måste vi kunna surfa och åka utan att använda
fossila bränslen. Det kan man med bredband och bra
mobil täckning! Det går dessutom snabbare än något
snabbtåg!

Framgångar för Vänsterpartiet
i budgetförhandlingarna

Tidigare framgångar i förhandlingar med
regeringen

PBankskatt Vänsterpartiet och regeringen har kom-

PAvgiftsfria preventivmedel för alla upp till 18 år
PSatsning på ungas psykiska hälsa, bland annat på

mit överens om att höja skatten för banker och andra
företag inom finanssektorn år 2017. Förslaget beräknas ge 1,4 miljarder i ökade skatteintäkter årligen.

PMål för fattigdomsbekämpning Fram till 2030

ska inkomsttillväxten för de 40 procent som har lägst
inkomst vara högre än det nationella genomsnittet.

PFörstärkning till polisen som betonar områdes-

poliser och arbete mot hatbrott
Vänsterpartiet sa att polisen bl a behöver resurser för
arbetet mot hatbrott och med områdespoliser. Detta
poängteras nu också i den polissatsning på 283 miljoner som görs i vårbudgeten.

ungdomsmottagningar

PInvesteringsstöd för hyresrätter med rimliga hyror
PAvgiftsfri tandvård för unga upp till 23 år
PAvgiftsfria mediciner för barn
och unga

PGlasögonbidrag till alla upp
till och med 19 år

PSänkta avgifter i kulturskolan
PAvgiftsfri primärvård för 85 plus

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

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

