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Centerpartiet i Skåne står för en närodlad politik. Vi vill ge alla 
människor möjlighet att bestämma över sina egna liv. Att få en 
vardag som fungerar. Att nå dit man allra helst vill komma. Vi tror på 
människors rätt att bygga en framtid varhelst i vår region de vill bo, 
var än de känner att de hör hemma.

Det gäller alla unga som söker sin plats i samhället. Familjer som 
försöker få vardagen att gå ihop. Alla som bygger sitt liv i alla Skånes 
småorter. Alla jobbskapande entreprenörer som utvecklar sitt företag. 
De många som flytt undan krig och förtryck för att skapa ett nytt liv i 
Sverige. Alla äldre som vill behövas. Alla kommande generationer som 
också ska få växa upp i ett tryggt och hållbart samhälle.

Vi står för en närmare vård som ska vara kvalitativ och tillgänglig 
oavsett vem skåningen är eller var den bor. Där hela Skåne ska 
utvecklas och ge invånarna de möjligheter han eller hon behöver 
för att själv bestämma över sitt liv. Det kan handla om allt från 
möjligheter att transportera sig kollektivt till växande och blomstrande 
företag som skapar arbetstillfällen.

Därför behöver Skåne ett nytt ledarskap.
Foto: Shutterstock.com
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Centerpartiet sjukvårdspolitik utgår från principen om en närmare vård. 
Detta innebär att skåningen ska ha rätt till bra vård oavsett var i Skåne 
den är bosatt. Vi anser att det är patienten som ska vara i centrum, inte 
sjukvårdsystemet. De ska därför ha valmöjligheter så att de kan välja den 
vård som passar bäst. Kanske vill man gå till en kvällsöppen vårdcentral, 
eller besöka sin läkare en lördag? Då ska det vara möjligt.

Den skånska vården ska vara jämlik, värdig och trygg för patienterna. Vi 
ska ha en sjukvård som ligger i framkant som Sveriges modernaste där vi 
går i bräschen för den digitala utvecklingen. 

Centerpartiet vill:

• att närakuter etableras och utvecklas på fler orter i Skåne för 
att minska belastningen på akutmottagningarna och stärka 
primärvårdens roll som det första steget in i sjukvårdssystemet 
oavsett tid på dygnet 

• att primärvårdens roll ska stärkas inom sjukvården genom att 
de får ett tydligare ansvar för att vara patientens första steg in i 
sjukvårdssystemet 

• att de skånska patienterna förutom att välja vårdcentral också ska 
få välja läkare som också blir ansvarig för att lotsa patienten rätt i 
vårdkedjan 

• att fler skånska vårdcentraler ska kunna erbjuda en bredare 
vårdkompetens och specialistvård som till exempel familje- och 
äldremottagningar 

• att den skånska vården ska arbeta mer förebyggande bland annat 
genom att införa regelbundna hälsoundersökningar 

• att Region Skåne främjar proaktivt folkhälsoarbete genom att 
möjliggöra för privata aktörer att arbeta förebyggande med patienter 
som befinner sig i riskzonen för att utveckla livsstilssjukdomar 

• att fler vårdinsatser till exempel provtagningar, omläggningar sker 
utanför vårdinrättningarna genom exempelvis mobil vård

Närmare vård

För att nå visionen om en närmare vård i hela Skåne med en god 
tillgänglighet för den skånska patienten fyller vår primärvård den viktigaste 
delen i sjukvården att satsa på. Vårdcentralerna måste få ett ännu tydligare 
uppdrag att bli den första vägen in i den skånska sjukvården. Vi behöver få 
en stor förändring inom den skånska sjukvården där mer sjukvård flyttas 
från sjukhusen till våra vårdcentraler. En stor del i denna förändring är 
att öka tillgängligheten till vårdcentralerna och att patienten ska kunna 
få möjligheten att ha en kontinuitet i den läkare man träffar för att inte 
behöva berätta om sin sjukdomshistoria varje gång. 
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Krafttag för psykisk hälsa

Den psykiska ohälsan ökar allt mer i Sverige och i Skåne. Detta är en stor 
utmaning för sjukvården. En stor grupp som detta ökar inom är bland våra 
barn och unga. Vi måste därför bli bättre på att ta hand om dessa patienter 
och skapa en god tillgänglighet inom psykiatrin. Men vi behöver också 
arbeta mer förebyggande för att öka den psykiska hälsan hos skåningarna 
och skapa möjligheter till tidigare stöd på bland annat de skånska 
vårdcentralerna.

Centerpartiet vill:

• att vårdcentralernas förmåga och kompetens att möta och behandla 
personer med psykisk ohälsa lyfts genom tydliga satsningar på t.ex. 
kompetensutveckling 

• att dialogen mellan psykiatrin och vårdcentralerna ökar för att 
erbjuda patienterna ännu bättre behandlingar 

• att stärka barn- och ungdomspsykiatrins ”Första linjen” att bli den 
primärvårdsenhet som tanken är för barn och ungdomar som drabbas 
av psykisk ohälsa  

• att samarbetet mellan skolornas elevhälsa och 
ungdomsmottagningarna ökas 

• att det etableras fler ungdomsmottagningar så att de blir tillgängliga i 
ännu fler skånska kommuner 

• att tillgängligheten på regionens ungdomsmottagningar och BUP:s 
telefonrådgivning ”En väg in” ökar samt att dess öppettider blir bättre 
anpassade utifrån ungdomarnas behov 

• att det införs en psykiatriambulans i Skåne 

• att det förebyggande arbetet med psykisk hälsa utökas i samarbete 
med de skånska kommunerna

Centerpartiet vill:

• att bra kontinuitet, bemötande och tillgänglighet från vårdgivarens 
sida gentemot patienten premieras i de ersättningar regionen betalar 
ut 

• att använda digitala besök och andra tekniska lösningar för 
uppföljning i ett led att öka tillgängligheten 

• att alla offentliga aktörer ska erbjuda digitala vårdbesök som ett led i 
att öka tillgängligheten 

• att genom utvecklat samarbete tillvarata patientorganisationernas 
stora kunskaper för att tillsammans utveckla den skånska vården 

• att Region Skåne säkerställer tillgången till ambulanshelikopter för de 
behov som finns i regionen 

• att verka för att tandvården ska ingå i högkostnadsskyddet 

• att män som har sex med män ska få donera blod på lika villkor 

• att en nära tandvård ska erbjudas i hela Skåne 

• att öka möjligheten för kvinnor att få vård på vald förlossningsklinik 

• att starta patienthotell igen

Tillgänglig vård

Bristen på tillgång till vård klyver Skåne och vår region lider av snabbt 
växande vårdköer. För Centerpartiet är det viktigt att skåningarna har 
tillgång till rätt vård i rätt tid. Vi vill att vården ska vara tillgänglig och nära 
i hela Skåne.
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Ökad valfrihet för patienten i fokus

Vi vill öka människors självbestämmande i välfärden. Makten ska flyttas till 
patienter och anhöriga. Patienterna ska få mer att säga till om och kan välja 
till exempel den vårdcentral som passar bäst. Vi tror på varje människas 
rätt och förmåga att själva forma sin egen framtid. Något som också ska 
avspeglas i möjligheterna att fritt få välja vårdgivare inom sjukvården.
 
Den offentligt finansierade välfärden ska hålla en hög kvalitet, vara jämlik 
och jämställd samt vara tillgänglig för alla i hela vår region. För oss är det 
positivt att både företag, offentliga institutioner och civilsamhället är med 
och utvecklar välfärden.

Vi ska främja lagen om valfrihetssystem (LOV) och skapa möjligheten för de 
privata vårdgivarna att driva sina verksamheter. Precis som en del patienter 
vill få vård i regionens regi vill en del få vård i privat regi. Dessa möjligheter 
att själv välja vårdgivare ska vi främja.

Centerpartiet vill:

• att den skånska sjukvården och tandvården ska bestå av både 
privata och offentliga utförare, för en ökad kvalitet och valfrihet 

• att införa Lagen om valfrihetssystem (LOV) på fler områden än vad 
som finns idag, exempelvis för ungdomsmottagningarna 

• att utveckla befintliga valfrihetssystem och främja läkarledda och 
små vårdcentraler 

• att patienternas vårdval mer offensivt marknadsförs och underlättas 
genom att tillgängliggöra möjligheten att jämföra olika vårdgivare 
genom till exempel kvalitetsregister där vårdköer, kundnöjdhet och 
tillgänglighetsfaktorer kan jämföras

Centerpartiet vill:

• att vi ska utveckla de skånska sjukhusen genom bland annat skapa 
olika kompetenscentra 

• att utryckningstiderna för de skånska ambulanserna ska vara korta 
oavsett var i regionen man bor  

• att de skånska patienterna ska erbjudas en god och hälsosam mat 
med mer närproducerade råvaror på våra sjukhus 

• att det nya arbetssättet kring hemsjukvård med de skånska 
kommunerna implementeras fullt ut för att erbjuda de multisjuka en 
ännu bättre vård 

• att Region Skåne stärker utbytet med Danmark för att underlätta för 
samarbeten kring testbäddar, innovation och vårdprogram 

• att den palliativa vården i Skåne utvecklas 

• att arbetssätten från Hälsostaden Ängelholm, där primärvård, den 
sjukhusbundna specialistvården och kommunen arbetar tillsammans 
för en bättre vårdkedja sprids och implementeras i fler delar av 
Skåne

Skånsk sjukhusvård för framtiden

De skånska sjukhusen fyller en viktig och ibland livsavgörande roll i 
sjukvårdskedjan, genom den specialistvård och de ingrepp som inte 
primärvården kan utföra. Därför behöver vi samtidigt som vi utvecklar 
primärvården också utveckla våra skånska sjukhus. Med nya arbetssätt kan 
vi också få sjukhusvården närmare våra skånska patienter.
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E-hälsa för en närmare vård i Skåne

För att klara de framtida utmaningarna inom den skånska sjukvården är 
det nödvändigt att utveckla de digitala hjälpmedlen. Det ökar möjligheten 
för patienterna att få hjälp i hemmet och sparar därmed både tid och 
pengar för dem. Det underlättar också för vårdgivarna, dels när det gäller 
tillgången till specialkompetens, dels genom att man kan använda sin tid 
på ett bättre och effektivare sätt. Modern sjukvård måste gå i takt med 
den tekniska och digitala utvecklingen. På så sätt kan vi än mer närma oss 
visionen om en närmare vård i Skåne.

Centerpartiet vill:

• att det införs stimulansmedel till e-hälsosatsningar som Region 
Skånes verksamheter kan söka för att utveckla och förbättra digitala 
lösningar 

• att journaler ska vara tillgängliga för personalen vid hembesök på 
exempelvis surfplattor, detta gäller också för ambulanspersonalen för 
att få en komplett sjukdomshistoria och bakgrundsinformation när 
man mottar uppdraget att vidareutveckla ersättningsmodellerna för 
vårdgivning via digitala och mobila lösningar 

• att Region Skåne arbetar med lösningar för artificiell intelligens för att 
säkra att den skånska vården utvecklas till att bli ledande i Sverige 

• att en nationell standard och plattform arbetas fram som en 
överenskommelse för att underlätta att journalsystemen i de olika 
regionerna ska kunna kommunicera med varandra 

• att informationsöverföringen mellan regional sjukvård och kommunal 
omsorg stärks för att öka effektiviteten i behandlingen av multisjuka 
äldre 

• att Region Skåne ställer krav till digitala bokningar inom sjukvården 
genom ett gemensamt tidsbokningssystem så som 1177 för samtliga 
vårdcentraler 

• att Region Skåne ställer krav på digital utveckling som underlättar 
sorteringsmekanismerna i primärvården, där det blir lättare att ge 
patienter rätt vård i rätt tid och av rätt kompetens. 

• att IT-säkerheteten alltid ska komma i första rummet i arbetet med 
e-hälsa för att värna patienternas integritet
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Hela Skåne  
ska leva

Foto:kaffeeeinstein (CC BY-SA 2.0)
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För oss i Centerpartiet är det viktigt och naturligt att hela Skåne ska kunna 
utvecklas. Som invånare ska man kunna leva, arbeta och studera där 
individen vill. Vi måste arbeta för att minska tudelningen mellan delarna 
i vår region. Boende i städer, tätorter och på landsbygden är beroende av 
varandra. Därför behövs både service och tillväxt i hela Skåne.

Kollektivtrafik för ett rundare Skåne

Den skånska kollektivtrafiken ska vara tillgänglig och välfungerande i hela 
Skåne. Genom det kan vi få en rundare region som ger skåningen möjlighet 
att själv bestämma var den vill bosätta sig. Man måste kunna ha tillgång 
till en pålitlig och flexibel kollektivtrafik som tar en dit man ska och som 
anpassar sig efter de nya behov som uppkommer i det snabbväxande 
samhälle vi lever i.

Centerpartiet vill:

• att busstrafiken i hela Skåne anpassas till att matcha tågens 
ankomst- och avgångstider 

• att de skånska resenärerna ska få bättre information vid förseningar 
eller inställda avgångar 

• att Skånetrafikens förseningsersättningar ses över så att den blir 
skälig 

• att resenärerna ska kunna ha tillgång till fungerande uppkoppling 
genom wifi i den skånska kollektivtrafiken 

• att det ska finnas en ungdoms-/seniorrabatt för kollektivtrafikresor i 
Skåne 

• att kollektivtrafiken på kvällar och helger byggs ut för att öka 
möjligheterna att åka kollektivt 

• att det införs flexibla nattstopp i den skånska busstrafiken 

• att kollektivtrafikens betalsystem utvecklas med mer kundanpassade 
prismodeller 

• att det införs ett kvartalskort i Skånetrafikens biljettsystem 

• att kollektivtrafiken byggs ut till de skånska flygplatserna 

• att den anropsstyrda lokaltrafiken utvecklas utifrån skåningarnas 
behov 

• att superbussar i Skåne införs som ett komplement till 
SkåneExpressen 

• att orter med fler än 300 invånare ska ha rätt till kollektivtrafik med 
mellan 5–7 dubbelturer per dag, även om en viss flexibilitet ska 
förekomma 

• att samarbeten för att samordna samhällsbetalda resor stimuleras, 
såsom Söderåsprojektet, där skolresor utgör grunden för utbyggd 
kollektivtrafik 

• att valfrihetssystem införs inom färdtjänsten 

• att en enhetlig taxa för sjukresor införs oavsett bostadsort i Skåne 
om behandlingen enbart finns på ett ställe i regionen
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Centerpartiet vill:

• att 100 procent av Skåne ska ha tillgång till 
höghastighetsuppkoppling till 2025 

• att frågan om undantag från strandskyddet blir enbart kommunal 

• att hela Skåne ska ha tillgång till välfungerande och snabb 
mobiltäckning  

• att högklassig åkermark ska bevaras i största möjliga mån vid 
exploatering 

• att samtliga Region Skånes byggnader så som vårdcentraler, sjukhus 
och kontorsbyggnader utrustas med ett öppet wifi för allmänheten 

• att E6:an byggs ut med en tredje fil som reserveras för klimatsmarta 
alternativ 

• att stambanorna till och från Skåne rustas upp för att klara en ökad 
trafik 

• att en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör blir 
verklighet  

• att cykelvägar som binder samman kommuner i Skåne byggs ut 

• att cykelvägar ansluter till kollektivtrafikens hållplatser 

• att fler pendlarparkeringar byggs och de befintliga utvidgas  

• att underhållet av järnvägarna i Skåne förbättras och prioriteras av 
Trafikverket 

• att Västkustbanan och Skånebanan rustas upp samt att 
Simrishamnsbanan byggs 

• att riksintressena i Skåne ses över och att såväl kommunerna som 
Region Skåne får ett ökat inflytande över desamma

Utveckla vår region

Centerpartiet ser hela Skåne, vi vill därför utveckla hela vår region. Det 
handlar om satsningar i alla delar, både vad gäller infrastruktur som 
bostäder. Beslut kring dessa åtgärder måste flyttas så nära invånarna 
som möjligt, för det är de som påverkas mest och där man ser de tydliga 
effekterna i ett långsiktigt perspektiv. 

Centerpartiet vill:

• att det skånska kulturlivet ska göras mer tillgängligt runt om i hela 
Skåne 

• att regionen uppgraderar betydelsen av föreningslivet, folkbildningen 
och studieförbundens verksamhet 

• att barn och ungdomar ska få uttrycka sin kreativitet genom både 
tillgängliga och nya kulturaktiviteter 

• att Region Skåne och kulturinstitutionerna tar ett aktivt ansvar för att 
föra ut kulturen till fler målgrupper 

• att någon av de nationella scenerna förläggs till Skåne 

• att idrottens och kulturens betydelse för folkhälsan uppgraderas 

• att kulturens betydelse som näringsgren lyfts fram i högre grad

Kultur i hela Skåne

Tillgången till kulturupplevelser är en förutsättning för ett levande och 
öppet kulturliv. Ett kulturliv som är viktigt för allas välmående och för 
folkbildningen. Vi måste göra kulturen mer tillgänglig i hela Skåne inte 
bara i våra storstäder. Dessutom är ett öppet kulturliv nyckeln till ett öppet 
samhälle. 
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Jobb och 
företagande  
för hela Skåne

Foto: Shutterstock.com
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Grunden för vår gemensamma välfärd är jobben. Det är framförallt våra 
företag och ett starkt näringsliv som skapar arbetstillfällen och hjälper till 
att minska tudelningen mellan de som arbetar och de som står utanför 
arbetsmarknaden. Vi måste skapa förutsättningar för att skapa en god 
tillväxt i hela Skåne. För det är så vi kan sätta Skåne i arbete, säkra 
välfärden och minska tudelningen.

Tillväxt för vår gemensamma framtid

Idén om ett decentraliserat samhälle är en av grundpelarna i Centerpartiet. 
Därför ska också mer ansvar för viktiga regionala frågor flyttas från staten 
så att besluten kan fattas närmare medborgarna. I detta innebär också 
vikten av att staten bidrar till den regionala tillväxten genom att placera fler 
statliga arbetstillfällen i Skåne. Dessutom så måste vi underlätta tillväxten 
i regionen genom att uppmuntra nytänkande men även samarbeten 
med bland annat Danmark. På så sätt får vi en dynamisk tillväxt- och 
arbetsmarknadsregion. Vi har även stora utmaningar inför framtiden då 
integrationen måste fungera mycket bättre än vad den gör idag så att de 
som kommit till Sverige mycket snabbare kan komma in i vårt samhälle.

Centerpartiet vill:

• att mer statligt ansvar flyttas ner till regionerna och således närmare 
medborgarna 

• att statliga bolag, verk och myndigheter placerar fler verksamheter i 
Skåne 

• att Region Skåne fördelar sina verksamheter över hela Skåne 

• att fler innovationsupphandlingar genomförs i Region Skåne 

• att fler upphandlingar delas upp i mindre delar så att små aktörer kan 
delta 

• att främja och stärka folkhögskolor i Skåne, då de har en viktig roll i 
integrationsarbetet 

• att arbeta för att fler yrkeshögskolor etableras 

• att samarbetet inom Öresundsregionen utvecklas genom till exempel 
Greater Copenhagen and Skåne Committee 

• att problematiken med gränshinder arbetas bort för att få en ännu 
mer sammanbunden Öresundsregion 

• att en näringslivsstruktur som skapar fler arbetstillfällen i Skåne 
främjas 

• att Skåne förbättras i den nationella konkurrensen när det kommer 
till bland annat arbetslöshet och skattekraft 

• att arbeta för att stärka de gröna näringarna såsom jord- och 
skogsbruk samt hästnäringen i Skåne
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Centerpartiet vill:

• att gårdsförsäljning av egenproducerad öl och vin blir tillåtet  

• att andelen närproducerade livsmedel i de offentliga upphandlingarna 
ökar 

• att livsmedelsforskningen i Skåne utvecklas 

• att stärka utvecklingen kring matturismen i Skåne 

• att Skåne ska bli den ledande matregionen i Europa

Mat- och dryckeslandet Skåne

En viktig del av dagens och morgondagens arbetsmarknad finns på 
landsbygden, speciellt inom den skånska livsmedelssektorn. Skåne 
har stor potential tack vare den högklassiga åkermarken och de goda 
odlingsbetingelserna för frukt och grönt som finns i vår region. Det finns 
en enorm erfarenhet, en hög kompentens och en etablerad forskning kring 
livsmedelsfrågor och det är en hög kvalité på våra produkter. Därför vill vi 
ytterligare stärka Skånes potential som en ledande matregion i Europa.

Forskning och utveckling i världsklass

Det sker stora satsningar på forskning i Skåne med till exempel ESS och 
Max IV i Lund. Sedan tidigare har vi också en stark akademi som bidrar 
till Skåne som en stark forskningsregion. Något som ställer stora krav på 
att dra nytta av de positiva effekter som detta bidrar till i form av tillväxt. 
Tack vare en forskning och utveckling i världsklass kan vi också få fler 
tillväxtföretag att etablera sig i Skåne och bidra till vår gemensamma 
utveckling.

Centerpartiet vill:

• att en nationell plan arbetas fram tillsammans med Region Skåne 
och övriga iblandade parter kring hur Skåne kan dra nytta av 
etableringarna av ESS och Max IV i Lund 

• att Region Skåne tydligare arbetar med att involvera och ta del av ny 
forskning i sitt dagliga arbete för att ligga i framkant 

• att det byggs upp en forsknings- och näringslivsstruktur i Skåne där 
vi kan dra nytta av fördelarna med den forskning som finns i regionen 

• att Region Skåne aktivt arbetar för att få nya tillväxtföretag att 
etablera sig i Skåne 

• att Region Skåne tar ett större ansvar för innovationsmiljöer, inte 
minst inom Life Science och den digitala utvecklingen inom hälso- och 
sjukvård 

• att Region Skåne utvecklar samarbetet med lärosätena och 
högskolorna i Skåne för att säkra kompetensförsörjningen och 
förbättra tillväxten
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30 31

Centerpartiet är en ledande kraft för att ställa om till hållbar utveckling i 
Sverige och internationellt. För att vi ska få ett hållbart samhälle måste 
alla ta ett ansvar, så även vi i Skåne. Genom att vi ställer hårda krav lokalt 
kan utvecklingen gå snabbare. Därför ska vi också uppmuntra de skånska 
företagen att ligga i framkant kring den gröna tillväxten med kreativa och 
konstruktiva miljöperspektiv. Men även regionen ska vara ledande i sina 
egna verksamheter när det gäller ett hållbart samhälle.

Centerpartiet vill:

• att Skåne blir en spjutspets för den gröna tillväxten 

• att Region Skåne tar på sig ledartröjan när det gäller miljöarbetet i 
det offentliga Skåne 

• att Östersjösamarbetet och annat gemensamt arbete stärks med 
fokus på att förbättra vattenkvalitén i både Öresund och Östersjön 

• att Region Skåne blir mer delaktig i arbetet för att förebygga 
stranderosionen i Skåne 

• att de offentliga verksamheterna i Skåne ligger i framkant vad gäller 
miljöarbete och agerar som en god förebild 

• att regionala arbetsplatser, pendlarparkeringar, vårdcentraler och 
sjukhus utrustas med laddstolpar 

• att regionen endast ska använda giftfria textilier inom sina 
verksamheter 

• att inom Region Skåne kraftigt minska bruket av produkter som 
innehåller mikroplaster 

• att ta fram en strategi för att minska mängden farliga kemikalier i 
regionens verksamheter 

• att Region Skåne medverkar i arbetet med att säkerställa kvaliteten 
och tillgången på dricksvatten i Skåne
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De skånska invånarna ska kunna bo och verka i en trygg kommun. Därför 
måste trygghetsarbetet intensifieras, polisen måste bli närvarande i hela 
Skåne. Dessutom måste vi arbeta för att öka tryggheten för våra resenärer 
i kollektivtrafiken, patienter på våra akutmottagningar och personalen inom 
sjukvården. Tryggheten är en av vår tids största utmaningar och därför 
måste vi också komma med kraftfulla åtgärder för att komma till rätta med 
detta.

Centerpartiet vill:

• att polisreformen fullföljs och där minst två områdespoliser per 
kommun, utgör basen i den nära polisiära organisationen 

• att polisresurserna ska finnas ute bland människorna i vår region 

• att polisen förses med bättre verktyg för att klara upp fler brott 

• att polisen arbetar aktivt med förebyggande av brott 

• att det skapas tryggare stationsmiljöer och säkra cykelparkeringar i 
den skånska kollektivtrafiken 

• att alla som reser i den skånska kollektivtrafiken ska känna sig trygga 
ombord 

• att det ska bli samma påföljd för de som attackerar ambulanser som 
när de gör det mot polis och räddningstjänst 

• att det mer aktivt arbetas mot hedersrelaterad problematik och 
hedersrelaterat förtryck 

• att skapa en ökad trygghet på våra skånska akutmottagningar 

• att det mer aktivt arbetas mot våld i nära relationer och sexuella 
trakasserier
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Centerpartiet vill:

• att legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal efter vidareutbildning 
kan överta vissa delar av läkares uppgifter 

• att införa fler karriärvägar och möjlighet till ännu mer 
kompetensutveckling i ett led att utveckla medarbetare 

• att personal anställs för att utföra icke-vårdande insatser för att 
underlätta och ge mer tid över för den vårdande personalen att 
fokusera på sina uppgifter 

• att personalens kompetenser använd på rätt sätt samtidigt som 
man strukturerat uppgiftsväxlar yrkeskategorier och inför nya 
kompetenser i verksamheten 

• att möjligheten för personalen inom sjukvården att välja mellan 
olika arbetsgivare för bättre karriärvägar värnas genom att behålla 
valfriheten 

• att regionen systematiskt arbetar för att ha fler anställda med någon 
typ av funktionsvariation 

• att Region Skåne avsätter särskilda resurser i form av medel 
och arbetstid för att stärka och utveckla ledarskapet och för 
personalutveckling

Attraktiv arbetsgivare

Den viktigaste resursen inom Region Skåne är dess personal. Det är de som 
har den viktiga uppgiften att varje dag möta, ta hand om och hjälpa våra 
patienter, resenärer och invånare. Deras kompetenser och innovationer 
måste tas tillvara på och låta de vara med i utvecklingen mot ett Skåne i 
världsklass. En nyckelfaktor är att ta tillvara på deras kompetens på bästa 
sätt.

Arbetslösheten är förhållandevis hög i Skåne och en del står relativt långt 
från den ordinarie arbetsmarknaden. Region Skåne som Skånes största 
arbetsgivare bör ha möjlighet att, själva och tillsammans med andra både 
offentliga och privata arbetsgivare, skapa fler anställningar som är lämpliga 
för personer med arbetshinder.

Centerpartiet vill:

• att skattesatsen så långt som det är möjligt ska behållas oförändrad 
under mandatperioden 

• att den moderna tekniken, IT och digitala lösningar, hela tiden prövas 
för att både öka kvaliteten och minska kostnaderna 

• att investeringar både i byggnader och i verksamheter sker med 
eftertänksamhet, för att undvika onödiga skatte- och avgiftshöjningar 
framöver 

• att investeringar som bedöms minska kostnader prioriteras 

• att en översyn sker av alla organisationer och bolag som Region 
Skåne medverkar i och/eller medfinansierar

Ekonomi för en hållbar framtid

Region Skåne ska driva verksamheter som både är lagstadgade och sådana 
som på olika sätt bidrar till en bättre folkhälsa, ett ökat välmående hos 
befolkningen samt en utveckling av Skåne i sin helhet.

För att driva dessa verksamheter krävs intäkter av olika karaktär. 
Huvuddelen av intäkterna kommer från beskattningen av befolkningen, 
dels i form av skatter, dels av statsbidrag. Därutöver utgörs en stor 
del av intäkterna av avgifterna som brukarna betalar för tjänster som 
Region Skåne tillhandahåller. De stora intäktsposterna är biljetterna på 
Skånetrafiken och patientavgifterna inom sjukvården.

Ansvaret för att driva verksamheterna ska hela tiden kombineras med det 
ekonomiska ansvaret, det vill säga en hög kvalitet, en hög produktivitet 
och en hög effektivitet till lägsta möjliga kostnad. Det är brukarnas och 
skattebetalarnas pengar vi använder och det innebär att ska vara noga i 
användningen. Vi måste kunna hålla både avgifter och skatter på en för 
invånarna acceptabel nivå.
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