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Inledning 

Den moderata politiken är nödvändig för Hallands framtida utveckling. De regionala politiska 
besluten berör fler än oss själva, vilket gör att vi med samverkan skapar möjlighet för Halland 
som den bästa livsplatsen - för alla. 

Regionen ansvarar för länets hälso- och sjukvård, den ska vara gemensamt finansierad via 
skatten och ges efter behov och vara tillgänglig för alla. Framtidens hälso- och sjukvård kan 
bara finansieras om fler jobbar och kan vara med och betala för den. En aktiv politik för att få 
fler i arbete är grunden för att kunna utveckla sjukvården och välfärden i stort. 
 
Region Halland har uppdraget att samordna, koordinera och leda processer som bidrar till en 
hållbar regional tillväxt och utveckling. De strategiska ramarna för det politiska 
utvecklingsuppdraget beslutas på europeisk, nationell och regional nivå. Ansvaret för tillväxt 
och utveckling omfattar bland annat näringslivsutveckling, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur, 
miljö och kompetensfrågor. 

Regionen och de sex kommunerna samverkar i planering och utveckling av bostäder, 
trygghet, utbildning, hälso- och sjukvård, infrastruktur och arbetsmarknad. Invånarna ska ha 
tillgång till god information och ha möjlighet att påverka hur samhället utvecklas. Människor, 
civilsamhälle, näringsliv och det offentliga bygger tillsammans det goda samhället. 

Politik handlar om att ta ansvar. Ansvar för våra gemensamma resurser. Den avgörande 
faktorn för hälsa, välfärd och ökade intäkter till regionen är att många hallänningar är i arbete. 
Också inflyttning ger ökade intäkter – i form av statsbidrag och som skatteintäkter från 
enskilda. De utmaningar vi ser framför oss ställer krav på en noggrann hantering av 
hallänningarnas skattemedel. Med en generell sjukvårdsekonomi som kommer vara allt mer 
ansträngd i Sverige framöver ställer det krav på ett ekonomiskt ledarskap där varje 
skattekrona räknas och måste användas där den ger störst effekt. Det ställer också stora krav 
på ett ansvarsfullt ledarskap, ett ledarskap vi Moderater står för. 
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Vår moderata värdegrund tar ansvar för hela samhället 
Den moderata politiken utgår från att varje människa är unik, som har rätten och ansvaret att 
utforma sitt eget liv efter sina egna behov, förutsättningar och drömmar. När den egna 
förmågan inte räcker till har samhället ett ansvar att stödja invånarna till att bygga upp och 
återta makten över sitt eget liv. Det är särskilt viktigt att samhället står som starkast för dem 
med störst behov. 

I moderat politik är tillväxt en förutsättning för välstånd och utveckling. Det är genom tillväxt 
resurser skapas för att utveckla såväl den gemensamma välfärden som den personliga - 
pengar att förfoga över själv som ger ekonomisk frihet. Det innebär att dagens behov 
tillgodoses utan att äventyra kommande generationers möjligheter. En hållbar tillväxt och 
utveckling tar hänsyn till de ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorerna. 

Vi moderater sätter alltid människan före systemet och i vårt Sverige har alla tillgång till en 
gemensamt finansierad hälso- och sjukvård med hög kvalité. Invånarna ska kunna lita på att 
våra trygghetssystem finns på plats när de behövs. I frågor där regionen har ansvar eller 
inflytande ska vi påverka i sådan riktning att människor kan känna sig trygga. Detta ska ske 
genom utbildning, förebyggande arbete och samhällsplanering. 

Invånarnas arbete är grunden för finansieringen av vår välfärd. Därför är det viktigt att alla 
arbetar efter förmåga. Människor mår bra av att finnas i ett socialt sammanhang och av att ha 
möjligheten att planera och utforma sitt och familjens liv. 

"Varje skattekrona som går till bidrag till en person som borde arbeta är 
en krona som istället skulle kunna gått till bättre välfärd" 

 
Halland har förutsättningar för att möta framtidens utmaningar. Det krävs en tydlig idé om 
framtiden för att vi ska fortsätta att utvecklas på samma goda sätt – för att vi ska fortsätta att 
leva upp till visionen om Halland som den bästa livsplatsen. Region Hallands hälso- och 
sjukvård ligger i topp i Sverige. Vi ska dock alltid vara lite bättre imorgon än vad vi är idag. 

Vi lovar inte allt åt alla, men vi håller det vi lovar! 

Halland - Bästa livsplatsen! 
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Hälso- och sjukvård 

Alla har rätt till god hälso- och sjukvård 

Individen ska arbeta mer aktivt för att förebygga sjukdom och främja god hälsa. Valfriheten är 
en central del av välfärden. Möjligheten att välja, och välja bort, är en vital del i moderat politik. 
Invånarna ska själva bestämma vilken vårdgivare man känner trygghet med och hur ens 
omsorgsbehov bäst kan mötas. Ett samordningsansvar för patienter bör införas, så att patient 
och anhörig alltid vet var man ska vända sig i den nära vården. Det handlar även om att de 
som jobbar inom välfärden ska ha möjlighet att välja mellan flera arbetsgivare och 
arbetsplatser. Vi ser att privata alternativ av olika slag förbättrar och stimulerar vården. Alla 
utförare, både offentliga och privata, inom hälso- och sjukvården ska ha en godkänd/fastställd 
kvalitetsnivå. Det ska råda nolltolerans mot dåliga utförare, klarar man inte att nå upp till 
beslutade krav ska verksamheten inte drivas vidare. 
 
Patientens inflytande ökar konstant och innebär att man hela tiden ställer andra krav på 
vården. Hälso- och sjukvården kommer att behöva möta patienten på de arenor där han eller 
hon vill vara, oavsett om det är ett videosamtal, chatt, mail eller personligt möte. 
Digitaliseringsresan i vården har precis börjat, men den behöver få en betydligt större plats 
och påskyndas. Dess utveckling kommer att innebära behov av nya arbetssätt, där 
kompetens och resurser kan och bör spridas och delas. En ökad digitalisering i vården är 
viktig för högre kvalitet, delaktighet och service med patienten i centrum. 
 
En av de viktigaste utmaningarna inom sjukvården är att skapa en väl fungerande och 
integrerad informationsmiljö. Digitaliseringen berör hela hälso- och sjukvården och 
omställningen förutsätter nya arbetssätt vilket i sin tur kräver tydliga mål i förändringsarbetet 
och ekonomisk uthållighet. En moderniserad informationsmiljö utgör en viktig faktor för att 
åstadkomma en personcentrerad vård, hälsoförbättringar och ökad effektivitet genom bättre 
beslutsstöd för såväl medarbetare som förutsättningar mellan vården och patienten. 
 
Vi Moderater vill: 

• säkerställa att kvalitét och patientsäkerhet alltid kommer i första hand genom 
patientens hela vårdförlopp. 

• säkra patientens väg genom vården genom att alla som har behovet ska erbjudas 
en kontaktperson/lots som kan vägleda genom vårdens olika nivåer och som 
samordnar vården till en helhet. Patienter och anhöriga ska vara delaktig och 
välinformerad om vården. 

• öka samverkan och samarbete mellan socialtjänst, elevhälsan, Barn och Ungdoms 
Psykiatrin och civilsamhället - t.ex. idrottsföreningar, kultursektorn och 
patientföreningar. 

• ha en mångfald av privata och offentliga vårdgivare där det absolut viktigaste är 
att kvaliteten och säkerheten i vården håller en hög nivå. 
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• att invånarna ska ha möjlighet att välja den vårdgivare man har förtroende för. Vi 
vill utveckla vårdvalet till fler områden. 

• se nolltolerans mot dåliga utförare, klarar man inte att nå upp till beslutade 
kvalitetskrav ska verksamheten inte drivas vidare. 

• fortsätta utveckla digitaliseringen för att skapa fler virtuella vårdmöten och 
möjlighet till digital information om den egna vården 

• införa digital bokning av läkarbesök med uppföljande information. 

• utveckla möjligheten att enkelt hitta och jämföra vårdgivare. 
• säkerställa att både den vård som invånarna har behov av ofta och den vård som 

invånarna behöver i livets slut finns nära och håller hög kvalitet. 
• att de kvalificerade ingrepp som patienten kan ha behov av, en eller ett fåtal 

gånger, i livet koncentreras till färre platser – inom regionen eller utanför – för att 
säkerställa kvalitet och patientsäkerhet. 

• att råd och stöd samt vård och behandling ska bygga på bäst kända kunskap. En 
förutsättning för hög kvalitet är välutvecklad och fungerande forskning och 
utbildning. 

• att det är särskilt viktigt att personer med funktionsnedsättning får samma 
möjlighet till en tillgänglig hälso- och sjukvård som de utan funktionsnedsättning. 

 
Nära vård 

Grunden i Vårdval Halland är att varje invånare väljer sin egen vårdenhet. Den nära vården har 
ansvar för diagnostik, behandling och rehabilitering för de allra flesta patienters vårdbehov, 
samt att ansvara för akut vård som inte kräver vård på ett sjukhus. Den ska bland annat hålla 
samman vården kring patienten. Patienter och anhöriga ska kunna få en fast vårdkontakt 
exempelvis genom läkare eller kontaktsjuksköterska. 
 
Med egenvård i hemmet ökar människors självständighet, livskvalité och förutsättningarna att 
leva ett normalt liv hemma. Här är det viktigt att ta vara på utvecklingen som möjliggör att få 
mer avancerad vård i det egna hemmet. Avancerad hemsjukvård, läkarstöd och mobila 
läkarteam för akuta insatser i människors hem är en viktig förutsättning för att kommunerna 
ska kunna ge en bra omsorg och hemsjukvård. Detta leder till en trygghet för patienter och 
dess anhöriga. 
 
Lagstiftningen ska stimulera och underlätta för landsting, regioner och kommuner att 
gemensamt resursplanera omsorg och vård gällande de mest sjuka äldre. Det innebär också 
att lagstiftningen avseende informationsförsörjningen behöver förnyas. 
 
Alla som befinner sig i behov av råd om sin hälsa och sjukdom ska vända sig till sin valda 
vårdenhet/vårdcentral inom Vårdval Halland. Kvällstid och helger vänder man sig till 1177 via 
telefon eller 1177.se för kontakt via nätet. Detta för att i högre grad underlätta mottagandet 
på akutmottagningar. Akutmottagningarnas resurser fokuseras på patienter som är i stort och 
akut sjukvårdsbehov. 
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Den positiva utvecklingen av ambulanssjukvården med nära bedömning vidareutvecklas. 
Patienter som vårdas inom specialistvården ska så snart hälsotillståndet medger lämna 
sjukhusvården för fortsatt vård i hemmet alternativt annan öppen vårdform. 

Rehabilitering ska påbörjas så tidigt som möjligt i vårdprocessen. Den ska bygga på tillit och 
stimuleras av patientens egen förmåga och vilja att återgå till god hälsa. En god rehabilitering 
fordrar samverkan mellan vårdnivåer och vårdgivare. Invånaren har ett stort ansvar för sin 
egen hälsa och vården ska stödja dem i detta. 
 
Grön Rehab har visat sig ge viss effekt mot stressrelaterad ohälsa och lättare depression, och 
kan vara ett instrument att få tillbaka människor i arbete. 
 
Vi Moderater vill: 
 

• att hemsjukvården ska vidareutvecklas och möjligheter till mer avancerad egen 
vård i hemmet införs. 

• att patientens fokus och behov ska vara styrande i vård och omsorg. För en 
obruten vårdkedja ska uppgiftsfördelningen inom både vård och administration 
optimeras. 

• tillsammans med kommunerna i Halland utveckla en hemsjukvård som gör att allt 
fler behov kan tillgodoses i hemmet. 

• möta behoven nära eller i hemmet. Detta kan ske genom hembesök från 
närsjukvården och läkarbil. 

• ge möjligheten för ambulanspersonalen att undersöka och ge vård på plats med 
modern teknik och det minskar behovet av inläggningar och hjälper den enskilde 
och anhöriga att känna trygghet i sitt eget hem. 

• att den nära vården ska utvecklas. En möjlighet att utforska är om diagnosticerade 
och välinställda patienter skulle kunna fortsätta inom närsjukvården för uppföljning 
och förskrivning. 

• att alla invånare väljer närsjukvården som första kontakt vid behov som inte är så 
akuta att de behöver sjukhusets resurser.  

• att de patienter som anses kunna få tillbaka sina förmågor genom rehabilitering i 
det egna hemmet ska erbjudas det. 

• att förskrivningen av hjälpmedel ska ske med lyhördhet och engagemang för 
personens rätt till ett självständigt liv. Vi anser att det ska införas fritt val av 
hjälpmedel. 

• att regionen ska erbjuda möjligheten till Grön Rehab. 

• vidareutveckla Fysisk Aktivitet på Recept, FaR, så att fler i behov av fortsatt 
rehabilitering med fysisk aktivitet får möjlighet att delta. FaR för barn och unga ska 
snarast komma tillstånd. 

• utveckla Kultur på Recept, som ett erbjudande för rehabilitering till den som 
bedöms ha nytta av detta för sin återgång till hälsa. 
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Medarbetarna 

Medarbetarna är vår viktigaste resurs inom Region Halland, för dem ska Region Halland vara 
en arbetsgivare som kännetecknas av långsiktighet, förändringsvilja, utvecklingsmöjligheter, 
forskning och ny teknik. Kompetenta människor är vad vi behöver för att kunna utveckla 
Halland inom våra ansvarsområden: regional tillväxt, kollektivtrafik, utbildning och kultur, och 
inte minst inom hälso- och sjukvård. Vårt arbetssätt innebär att vi inte utför allting själva utan 
arbetar tillsammans med andra aktörer för att uppnå vår vision om den ”Bästa Livsplatsen”. 

Vi måste se till att våra medarbetare får arbeta på toppen av sin förmåga och att alla bidrar i 
det utvecklings- och förbättringsarbete som är nödvändigt för en fortsatt god vård.  Forskning 
och utveckling är ett område där vi nu satsar ännu mer på vidareutbildning och gör satsningar 
för att öka antalet kliniska prövningar i Halland, eller tillsammans med andra. Vi behöver fler 
forskningssjuksköterskor och fler tjänster till dessa. Forsknings- och utvecklingsarbete är 
väsentligt för att rekrytera medarbetare. 
 
Vi gör nu också stora satsningar för att rekrytera och behålla medarbetare samt att minska 
behovet av bemanningsföretag. Denna satsning riktar in sig på de som arbetar kväll, natt och 
helg, dvs den verksamhet som pågår dygnet runt, året om. 
 
Mångfald i befolkningen bidrar till förändring, nya lösningar och nya synsätt. Detta vill vi ta 
tillvara i Region Hallands verksamheter. Mångfalden ska avspeglas hos våra medarbetare. En 
del av grunduppgiften är att jobba med en mer förutsägbar vardag och att tillvarata 
kompetensen hos varje individ och yrkesgrupp. 
 
Vi Moderater vill: 

• i dialog med medarbetare och fackliga organisationer fortsätta utveckla Region 
Halland som en attraktiv arbetsgivare. 

• verka för ett arbetsklimat som lyfter fram och tar tillvara de kompetenser som finns 
hos alla medarbetare. 

• premiera verksamheter och medarbetare som deltar i forskning och utveckling och 
därmed bidrar till ständiga förbättringar. 

• strukturera praktikplatser och anställningar för personer med 
funktionsnedsättning. 

• att det ska finnas praktik- och traineeplatser för unga och nyanlända (nya svenskar) 
i syfte att skapa förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden. 
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Tillväxt 

Hallands läge är gynnsamt och vi har en stadigt ökande befolkning, landets högsta 
förvärvsfrekvens och en väl utvecklad samhällsservice. Företagsklimatet är gott, men kan bli 
ännu bättre. Rätt kunskap och bemötande bidrar till ett bra företagsklimat vilket är en 
förutsättning för att skapa sysselsättning och utveckling. Gott företagsklimat – arbete, trivsel 
och trygghet.  

Vi vet att aktivt stöd för språkutveckling och ett rikt ordförråd tidigt i barnens liv är avgörande 
för att lyckas i skolan och för vidare utbildning. Utbildning är i sin tur en stark faktor för 
framgång och utveckling i arbete samt möjligheter till livslångt lärande och livskvalitet. Dessa 
faktorer bidrar till ett långt liv med god hälsa. Sammantaget bidrar detta till tillväxt. Effektiva 
transportmöjligheter bidrar till en utökad arbetsmarknad. 

Att ha ett arbete, att finnas i ett socialt sammanhang och ha möjlighet att forma sitt och 
familjens liv är avgörande för ett gott liv. Mångfald i befolkningen skapar förändring, nya 
synsätt och nya lösningar. Samverkan mellan utbildningsaktörer och branscher är avgörande 
för att möta upp arbetsmarknadens efterfrågan på kompetens. Ett främjande företagsklimat, 
en väl fungerande arbetsmarknad och tillgång till kompetens är avgörande för näringslivet 
samt för att utveckla välfärden.  

Halland har en levande och livskraftig landsbygd som har förutsättningar att utvecklas. Den 
beslutade reformen av strandskyddet har inte i praktiken lett till flexiblare tolkning, snarare 
tvärtom. Fler områden har, ibland av mycket oklara skäl, belagts med utökat strandskydd till 
300 m. Det här är inte rimligt. Halland har så mycket strand att det räcker för både miljö, 
naturturister och utveckling av boende eller andra verksamheter i strandnära läge. Vi vill därför 
se ett omvänt strandskydd, det vill säga skydda de områden där det är nödvändigt, men slopa 
strandskyddet helt där det inte behövs. 

Strategisk och långsiktig bostadsplanering och -byggande är väsentligt för hela Hallands 
attraktivitet. Ett flertal tätorter ligger relativt nära städerna, där finns det särskilt goda 
möjligheter att erbjuda boende och arbetsplatser. En effektiv infrastruktur och 
bredbandsstruktur stärker dessa möjligheter. 

Halland har mycket goda möjligheter att utvecklas som besöksdestination och kan profileras 
nationellt och internationellt. Efterfrågan på en "aktiv semester" samt närodlat och 
hantverksmässig livsmedelsproduktion ökar tydligt. Region Halland och kommunerna kan 
tillsammans med andra aktörer samverka för att profilera Halland som besöksmål och 
inflyttningslän såväl nationellt som internationellt. 

Matlandet Halland har mycket goda förutsättningar som en del i besöksnäringen genom 
överenskommelsen om gemensamt ansvar för utvecklingen i Livsmedelsprogrammet. 

 

Vi Moderater vill: 
• utveckla Halland som en attraktiv inflyttnings- och etableringsregion. 

• skapa förutsättningar för företagande och tillväxt. 

• fortsätta investera i infrastruktur och kollektivtrafik som ger förutsättningar för 
resor och transporter lokalt, nationellt och internationellt. 
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• att strandskyddsreglerna tillämpas så att det är möjligt att bosätta sig vid 
vattendrag och sjöar. 

• ta ett större ansvar för den regionala arbetsmarknadspolitiken. 

• inspirera och stödja aktörer som bidrar till att bärkraftiga idéer utvecklas till 
företagande och arbetstillfälle. 

• stimulera de gröna näringarna till en fortsatt utveckling för nationell och 
internationell marknad. 

• utveckla Halland som besöksmål för alla årstider. 

• verka för fortsatt utbyggnad av Kattegattleden, dels färdigställa dels uppnå en 
cykelled mellan Oslo och Hamburg. 
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Digitalisering 
Digitaliseringen är en central del i de strategier som fordras för att möta de möjligheter och 
utmaningar som finns i framtiden. Det är viktigt att vi tar tillvara på det förändringstryck som 
digitaliseringen ger och drar full nytta av alla de möjligheter som den bär med sig, bland annat 
för att klara välfärdens framtida finansiering och för att uppfylla våra invånares förväntningar. 
Digitaliseringens potential ska användas till att ge invånare möjlighet och trygghet som skapar 
värde, ökar delaktigheten och tillgängligheten samt en arbetsplats som är attraktiv för 
medarbetarna. Tillgång till digital infrastruktur är avgörande för regionens utveckling. 
 
Ny teknik, digitalisering och internet är några av de viktigaste nycklarna för att hitta nya 
effektivare arbetssätt och smartare tjänster inom alla regionens ansvarsområden. Vi anser att 
denna verksamhetsutveckling behöver ges ökad prioritet i hur Region Halland på riktigt 
kommer hantera arbetet kring digitaliseringen och allt det positiva, men också de utmaningar, 
som den tillför. 
 
Allt som oftast handlar digitaliseringen om tekniska lösningar istället för att prata om hur de 
kan förändra arbetssätt, processer och metoder utifrån de arbetsuppgifter regionens 
medarbetare har och de uppgifter som ska lösas. Digital kompetens och mognad hos 
regionens medarbetare är ett viktigt strategiskt insatsområde, det vill säga förmågan att 
använda digitala verktyg, lösningar och tjänster. 
 

Vi Moderater vill: 
• att alla i Halland har tillgång till digitaliserade samhällstjänster 

• att bredbandsnäten är robusta och tillförlitliga. 
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Utbildning 
Region Halland driver ett naturbruksgymnasium, där finns även utbildning för elever med 
särskilda behov. Vid naturbruksgymnasiet tillgodoses utbildningsbehov inom jord- och 
skogsbruk, djur och trädgård. 
 
I Halland finns två regionala folkhögskolor, Katrineberg i Falkenbergs kommun och Löftadalen 
i Kungsbacka kommun. Skolorna har olika profiler, till exempel konst, idrott, hälsa och 
kompletteringsutbildning för unga vuxna. Folkhögskolorna har en viktig uppgift i att möta 
människors olika förutsättningar, för var och ens optimala inlärning och utbildning. 

Praktisk övning i entreprenörskap har många goda effekter. Det leder till att fler senare i livet 
startar företag, ökar kvalitén på de startade företagen och bidrar till att fler kvinnor startar 
företag tidigare än annars. De som drivit UF-företag får en starkare etablering på 
arbetsmarknaden, färre arbetslöshetsdagar, högre inkomst och oftare chefspositioner. 
Region Halland ska arbeta för att dubbla sin finansiering till UF. UF förväntas öka den privata 
finansieringen motsvarande. Efter läsåret 21/22 ska en utvärdering göras. 

Vi Moderater vill: 

• stödja och stimulera elevernas entreprenörskap i Region Hallands gymnasieskola 
och på folkhögskolorna. 

• utveckla regional samverkan och insatser för utbildningen i Halland. 

• införa lärlingsutbildning på Region Hallands gymnasieskola och på 
folkhögskolorna. 

• att våra utbildningar på folkhögskolorna ska ge en ny möjlighet för elever som av 
olika skäl inte tidigare fullgjort sina gymnasieutbildningar. 

• att elever på Region Hallands gymnasieskola och på folkhögskolorna kan delta i 
Ung företagsamhet och Sommarlovsentreprenörer. 

• att våra skolor skall vara offensiva i sitt arbete för att erbjuda nyanlända 
utbildningar som hjälper dem att etablera sig fortare på arbetsmarknaden. 

• utveckla samarbetet med Högskolan i Halmstad och Campus Varberg. 

• dubbla finansieringen till Ung Företagsamhet. Satsningen förutsätter att även UF 
ökar den privata finansieringen motsvarande. 
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Kultur för utveckling och sammanhållning 
 
Region Halland har ett regionalt ansvar för kultur och är mottagare av det statliga stödet inom 
området. Det är angeläget att det sker på ett sätt som gynnar kreativitet och kulturell 
mångfald. Vi har institutioner i form av två länsmuseer och Teater Halland med verksamhet 
över hela Halland. Det är viktigt att dessa ges möjlighet att utvecklas i enlighet med sina 
uppdrag. 

Vi vet att kultur har betydelse för människors hälsa och ser kultur som en viktig del av 
samhällslivet. Kulturen är värdeskapande i samhällsbyggandet och bidrar till attraktivt 
boende, förbättrar livskvalitén och bidrar till att göra Halland till den bästa livsplatsen. Kulturen 
har också fått en allt viktigare roll som motkraft mot negativa och fragmenterande krafter i 
vårt samhälle. Kulturen bidrar till att ena människor. Vidare kan kulturen öppna ögonen för 
andras synsätt, bakgrund och traditioner. Därför kan kulturen i dess olika uttrycksformer vara 
en motkraft mot extremism, våld och negativa världsbilder. Kultur är också en tillväxtfaktor – 
inte minst i de kreativa näringarna och i destinationsutvecklingen. 

Halland behöver en politik med en tydlig inriktning på barns och ungas rätt till kultur. Att 
även barn och unga från hem utan instrument, bokhyllor och vana att besöka olika 
evenemang ska nås av kultur är en tydlig prioritering för oss. 

Hallands levande kulturarv och starka hembygdsrörelse är en naturlig samarbetspartner.  
Konstnärligt skapande som slöjd och konsthantverk har varit och är fortfarande levande i 
Halland men alltmer av kunskaper och utövarna försvinner. Det är viktigt att slå vakt om det 
konstnärliga kunnandet som fortfarande finns. Här behövs en samlande enhet, ett 
resurscentrum för slöjd och konsthantverk. 
 
Musik och danskonsten behöver förstärkas och göras mer tillgänglig för barn och unga. Den 
levande musiken skall vara ett prioriterat mål för kulturen i Halland. Samarbete med de olika 
kommunernas kulturskolor är en självklarhet. 
  
I Halland finns starka kommersiella teatrar med lång tradition och olika företag som verkar 
inom scenkonstens tekniska sidor. Vi tror att alla behöver samarbeta utifrån sina 
förutsättningar för att skapa en stabil och livskraftig scenkonst i Halland. 
 
Vi Moderater vill: 

• värna och utveckla våra kulturmiljöer. 

• att kulturen ska finnas med i samhällsplaneringen för att främja social hållbarhet 
och tillväxt. 

• värna ett fritt kulturliv. 

• ge alla barn och ungdomar möjligheter till kulturupplevelser. 

• stötta den nyskapande kulturen. 
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Framtidens hållbara resande 
 
Region Halland har ansvar för att föreslå hur statliga medel till järnvägar, vägar, hamnar och 
flygplatser ska användas. En del av de statliga medlen förfogar regionen mer självständigt 
över, och det krävs en noggrann prövning och prioritering av hur medlen används. Fokus ska 
ligga på att stödja den regionala utvecklingen och samordna investeringarna med 
bostadsbyggnad och övrig samhällsplanering. Vi vill med de medel som står till förfogande 
främst prioritera de objekt som stödjer utvecklingen i hela Halland. 
 
Region Halland har också ansvaret för planering och drift av kollektivtrafik. Kollektivtrafiken 
är en mycket viktig faktor för att möjliggöra en vidgad arbetsmarknad och att rätt kompetenser 
blir tillgängliga för näringslivet. Då ökar Hallands attraktions- och konkurrenskraft. I ett 
långsiktigt miljöperspektiv är det också viktigt att våra vardagliga resor till bland annat arbete 
och studier kan ske via miljövänlig kollektivtrafik. 
 
Genom vårt initiativ har tågtrafiken mellan Halmstad och Helsingborg utökats till 
halvtimmestrafik i pendlingstid. Även turtätheten från norra Halland mot Göteborg har utökats. 
En särskild satsning görs på att öka antalet tågpassagerare Halmstad-
Värnamo/Nässjö/Jönköping, bl. a. genom tätare trafik. Passagerartrafik Halmstad-Markaryd-
Hässleholm ska startas så snart infrastrukturen på Markarydsbanan förbättrats. 
 
Vi Moderater vill: 
 

• fortsätta att utveckla kollektivtrafiken i Halland med utgångspunkt i den strategi 
som tagits fram. Förändringar bör ske med omsorg om både rimlig taxeutveckling 
och samhällskostnader. 

• att resande inom Halland och till våra grannregioner skall vara enkelt, prisvärt och 
punktligt. 

• att våra biljettsystem skall göra det enkelt och smidigt för resenärerna att resa 
mellan regionerna. 

• fortsätta utveckla kollektivtrafiken i Halland för att öka kollektivtrafikens 
marknadsandel. 

• att Västkustbanan har högsta prioritet och att turtätheten såväl norrut som söderut 
ska ökas efterhand det finns behov och möjlighet. 

• så snart det är möjligt införa ett nytt tågsystem på Västkustbanan med fler stopp 
än nuvarande Öresundståg, i första hand mellan Varberg och Göteborg. 
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Miljö 
Alla har ett ansvar för miljön. Med ett ökat fokus på klimatfrågan vill vi se ett bredare och 
större engagemang i regionen. Vi tror på människans inneboende förmåga att hitta nya vägar 
att lösa komplicerade problem. Vår uppfattning är därför att utmaningar inom miljö och klimat 
inte i första hand ska lösas genom att begränsa människor, utan genom att stimulera lösningar 
som minskar eller tar bort de negativa effekterna av mänsklig påverkan. Var̊ politik ska göra 
det enklare för varje människa och organisation att göra bra miljöval. 

Miljö- och klimatarbetet skall vara starkt och kontinuerligt. Fortsatt energieffektivisering, 
miljöanpassade upphandlingar och en utveckling av mer hållbara transporter hör till några av 
de områden som kan utvecklas ytterligare. 

Att man vårdar och förvaltar det man äger till nytta även för kommande generationer är viktiga 
moderata fundament i regionens miljöarbete. Vår planets resurser är ändliga vilket innebär att 
det idag är viktigare än någonsin att ändra på felaktiga beteenden. Därför är det viktigt att 
sortering och återvinning av avfall förbättras inom Region Hallands verksamhet. Det ger 
besparingseffekter både på ekonomin och miljön. 

Inom Region Halland konsumeras dagligen väldigt mycket olika livsmedel. Inköpen sker 
genom upphandling där det ställs höga miljö och kvalitéskrav. Den färdiga maten produceras 
i våra kök och serveras till patienter, personal och besökare. Av olika skäl är det idag en del 
färdigproducerad mat som inte förbrukas vilket är olyckligt. 

Samtidigt som vi stödjer en utveckling mot hållbara transporter tar vi ansvar för hela Halland. 
Människor måste kunna leva och verka i den miljö där man bor och arbetar, stad såväl som 
landsbygd. Bilen är en viktig förutsättning för detta och vi vill underlätta hållbara lösningar för 
bilism. Det är inte bilismen vi skall kämpa mot utan utsläpp och andra negativa konsekvenser. 
För många människor är bilen en viktig förutsättning för arbete, trygghet, familjeliv och fritid 
under alla årstider. Vi vill förenkla människors vardag och skapa möjligheter till en hållbar 
bilism både i staden och på landsbygden. 
 

Vi Moderater vill: 

• att regionens roll i miljö- och hållbarhetsarbetet ska tydliggöras, som föregångare 
och inspiratör inom flera områden.  

• att regionala och lokala miljö- och klimatstrategier är konkreta, mätbara och 
tidssatta för att de ska vara effektiva. 

• att förbrukningen av engångsartiklar ska minska i regionens verksamheter med 
bibehållen patientsäkerhet. 

• att arbetet med att minska matsvinnet intensifieras. 

• att sortering och återvinning av avfall förbättras inom Region Hallands verksamhet. 
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• underlätta hållbara lösningar för bilismen för att skapa möjligheter till en hållbar 
bilism i både stad och landsbygd. 

 

Integration 
Inom ramen för integrationen behöver vi ställa betydligt tydligare krav på den som kommit till 
Sverige och Halland för att bygga sig ett nytt liv. Det gäller framför allt vikten av att lära sig 
svenska språket och att göra sig anställningsbar, samt att komma i egen försörjning. Ska vi 
klara integrationen, då måste vi välja arbetslinjen framför bidragslinjen. Vi måste bryta 
bidragsberoende, se till att det alltid lönar sig att arbeta samt att fler enkla jobb kan växa fram. 
Samtidigt är integration betydligt mer än bara ett jobb. En viktig del av integrationen är att 
anpassa sig och till fullo förstå det svenska samhället och de normer och värderingar som 
finns här. Att varje individ fullt ut kan vara en del av samhället och forma sitt eget liv är 
grundläggande för vår samhällsgemenskap. 

Ska fler komma i arbete krävs det att fler startar företag som växer och möjlighet ges att 
anställa. Genom ökat företagande kan fler lämna bidragsberoende och skapa en egen 
försörjning. Ett av de stora hindren för många utrikes födda handlar om att förstå den svenska 
byråkratin och de svenska myndighetskontakterna. Därför är det viktigt att hitta formerna för 
företagsrådgivning till utrikesfödda i samarbete med Almi. 

 

Vi Moderater vill: 
• att en kompetenskartläggning av nyanlända genomförs redan från dag ett i 

Sverige. 

• att det ska finnas praktik- och traineeplatser för unga och nyanlända (nya svenskar) 
i syfte att skapa förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden. 
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Halland i Sverige och i Europa 
 
En regions utveckling sker i ett samspel med omgivningen. Halland har en mycket stor 
pendling över regiongränserna, framför allt mot Göteborgsområdet, därigenom sker ett utbyte 
av arbetstillfällen och kompetensförsörjning. Den gemensamma arbetsmarknadsregionen 
med Göteborg i norra Halland sträcker sig allt längre ner mot Halmstad. Och pendlingen 
mellan södra Halland och nordvästra Skåne ökar efterhand. Men även samverkan över 
gränserna inom till exempel näringslivsutveckling, utbildning, infrastruktur, kollektivtrafik och 
kultur är av stor betydelse. En av arenorna för sådan samverkan är Regionsamverkan 
Sydsverige. 
 
Region Halland samverkar i olika frågor, bland annat infrastruktur, med regioner från Oslo i 
norr till Hamburg i söder inom ramen för STRING (Southwestern Baltic sea Transnational area 
Implementing New Geography). 
 
Samverkan och påverkan inom EU sker bland annat genom regionens medlemskap i 
Nordsjökommissionen och CPMR (Conferense of Peripheral and Martime Regions). EU-
medel för gemensamma projekt med regioner i Sverige, Norge och Danmark hanteras i 
samverkan inom Interreg. Öresund-Kattegatt-Skagerak och inom den större geografin för 
Nordsjöprogrammet. 
 
Regionen och kommunerna i Halland har gemensamt ansvar för EU-pengar som kan 
finansiera regionala tillväxtprojekt. Utvecklingsprojekt drivs med hjälp av EU:s strukturfonder 
för att få ut den största nyttan för invånarna i Halland. För att nå den största möjliga påverkan 
finns Region Halland, genom ett samarbete, på plats i Bryssel. 
 
Vi Moderater vill: 
 

• tillsammans med kommunerna fortsätta att medfinansiera projekt som är 
angelägna för Hallands utveckling. 

• genom RSS - Regional Samverkan i Sydsverige - bättre utnyttja möjligheterna som 
EU-medlemskapet ger oss. 

• att alla EU-projekt ska leda till bestående utveckling. 
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Framtida utmaningar och möjligheter 
Många faktorer påverkar förutsättningarna för att klara välfärdens utmaningar i Sverige och i 
Halland. Hallänningarna – lever allt längre, vilket är väldigt positivt. Tillväxt i ekonomin och en 
ökad andel av befolkningen i arbete är därför nödvändiga förutsättningar för att bibehålla 
välfärdssamhället. 

Politik och visioner ska vara på både kort- och lång sikt samt ur ett hållbarhets perspektiv. 
Miljö- och klimatfrågor ska vara viktiga faktorer när vi arbetar med utvecklingen i Halland. 

Den regionala utvecklingen drivs i hög grad av inflyttning till Halland. Regionens väletablerade 
samarbete med kommunerna ger förutsättningar för ett bra liv i Halland. Goda boendemiljöer 
är en grundförutsättning. Kommunikationer, infrastruktur, förskola, skola, fortsatt utbildning, 
kultur och fritid, miljö, omsorg, hälso- och sjukvård och näringslivsklimat är viktiga parametrar 
när människor värderar Halland som sin livsplats. Med stark invånarfokus vill vi arbeta vidare 
med samverkan med myndigheter och civilsamhället för Halland som den bästa livsplatsen. 

Tillsammans med kommunerna i Halland, de privata aktörerna och frivilligorganisationerna 
arbetar regionen aktivt med förebyggande hälsoarbete. Jämlik hälsa får inte bara vara ett 
honnörsord utan ska genomsyra alla planerade insatser till invånarna. Flera olika modeller har 
tagits fram inom de olika geografiska områden för en jämlik hälsa, några har införts i hela 
länet, (Välmående ger resultat), några endast inom ett få antal kommuner (Språkstart Halland) 
och någon endast i en kommun, exempelvis (Friskvårdsgrupp), (Trafiksäkert Andersberg). 
Dessa väletablerade modeller och metoder bör snarast införas inom Halland. 

Det förändrande säkerhetspolitiska läget i omvärlden påverkar även Region Halland. Det är 
en viktig uppgift att kunna leva upp till ökade krav på t.ex. hälso- och sjukvården att medverka 
till uppbyggnaden av ett civilt försvar, likaså är det en viktig uppgift för Region Halland att 
sprida information om civilberedskap vid eventuella kriser till våra invånare. 
 
I detta politiska program har vi beskrivit de ambitioner som vi moderater har för framtiden i 
Halland. Vi är beroende av utvecklingen i Sverige, Europa och världen. Våra ambitioner 
speglar vad vi anser är möjligt. Konkreta löften kommer alltid att vara beroende av den 
ekonomiska utvecklingen. 

Vi lovar inte allt åt alla, men vi håller det vi lovar 

 

 


