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De liberala idéerna om demokrati, öppenhet, 
frihet och jämställdhet har länge varit självklara 
i vår del av världen. Vårt uppdrag är att utifrån 
liberala idéer ta strid för varje människas frihet 
att forma sitt eget liv. 

Att se oss invånare som en resurs, som stärks av 
kunskap, valfrihet och att vara delaktig.  
                                         
Region Halland ligger i topp i Sverige gällande hälso- och sjukvård, 
Liberalerna vill fortsätta förvalta och ytterligare förbättra hälso- 
och sjukvården i Halland. Du ska kunna få rätt kontakt med kliniker 
och vårdcentraler på ett enkelt sätt. Både egen och privat regi ska 
präglas av hög kvalitet och kompetens för att skapa en patientsäker 
och effektiv vård. Det gäller även säkra transporter och analyser för 
patienter samt andra användare av regionens tjänster. 

I detta handlingsprogram kan du läsa om den viktigaste politiken 
för de möjligheter och utmaningar vi ser i framtidens Halland. Vi har 
visioner och ambitioner utöver vad som står i handlingsprogrammet. 

Vi vill gärna lyssna på er invånare och få era tankar och input till 
liberala reformer för att göra Halland bättre. Hör gärna av dig! 
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Sjukvård
 • Vi vill ha kvar våra tre sjukhus
 • Alla ska ha egen husläkare - namngiven läkare
 • Vårdvalet är viktigt - att kunna välja vårdgivare
 • Kompetens ska löna sig
 • Införa särskilda äldrevårdsmottagningar

Var vården ska ges i framtiden och hur framtidens vård ser ut med ökade medicinska 
framsteg, ökad digitalisering och med många nya läkemedel, förändrar hur vi vårdas. 
Att få vara delaktig och få ett bemötande som gör vården personlig är väldigt viktigt.

Halland har idag tre sjukhus varav två har akutmottagningar, som står inför omfattande 
renoveringar. Ett arbete pågår för att få fram ett beslut kring framtidens sjukvård i 
Halland. Vi vill att det även i framtiden ska finnas tre sjukhus i Halland. 

De som har behov ska snabbt få tillgång till sjukvården. Den person som är i störst 
behov av hälso- och sjukvård ska få vård först. Det är viktigt att sjukvården ser individen 
och dess problem. Vården ska ske på jämlika villkor, vara jämställd, högkvalitativ samt 
ge oss invånare mer utrymme och möjligheter att vara delaktiga och ta eget ansvar. 
Vi ser gärna att man satsar ännu mer på hälsofrämjande och förebyggande vård.

Du ska veta vad din husläkare heter. Kontinuitet är viktigt för en trygg vård, därför 
ska alla kunna välja en egen husläkare. Särskilt viktigt är det för äldre att få någon 
som tar ett helhetsansvar. 

Vårdvalet är viktigt, att det fortsatt ska finnas olika valmöjligheter för dig. Vi ser gärna 
fler utförare och mer valfrihet. Ett exempel; att kvinnor ska kunna ha ännu mer frihet 
att välja sin gynekolog. Egenmakt och vikten av valfrihet är central när det kommer 
till det mest intima och integritetskänsliga i vården.

Liberalerna vill fortsätta utvecklingen av ambulanssjukvården. Idag utförs mycket vård 
och bedömning direkt på plats. Vi vill fortsätta med alternativ så som bedömningsbilar 
och lättvårdsambulanser för att ytterligare skapa mer beredskapstid, dvs. mer tid till 
akuta uppdrag.

Liberalerna vill fortsätta satsa på närakuter som har kvälls- och helgöppet för att öka 
tillgängligheten samt minska köerna på akuten.  
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Du ska som patient kunna välja din vård i så stor utsträckning som möjligt, inte bli 
tilldelad en tid för besök. Vi vill att individen i största möjliga mån ges möjlighet att 
boka sina tider själv. Vi välkomnar också privata vårdföretag, inte minst för att korta 
köerna. Men även för att du som invånare ska ha möjlighet att välja den vårdgivare 
du har förtroende för. Vi vill utveckla vårdvalet till fler områden. 

Vi anser att det ska införas fritt val av hjälpmedel inom sjukvården. All förskrivning 
av hjälpmedel ska ske med lyhördhet och engagemang för personens rätt till ett 
självständigt liv. 

Liberalerna vill införa särskilda äldrevårdsmottagningar som en del av nuvarande 
vårdcentraler.  Vi vill att det ska vara enkelt att få råd och vård för äldre från 75 år. 
Äldrevårdsmottagningarna ska vara specialiserade på just äldrevård.

Halland ska fortsätta att ge den hjälp som behövs vid psykisk ohälsa och se till att 
man inte bollas runt bland olika vårdgivare. 

Det är viktigt att under tiden man behandlas inom psykiatrin får en sammanhållen kedja 
utan långa väntetider på nästa steg eller väntetid på att få utredningar färdigställda. 

Regionen och kommunernas elevhälsa måste fördjupa sitt samarbete för att fånga 
upp de ungas ohälsa i ett tidigt stadie. Även öka samverkan och samarbete med 
övriga aktörer som exempelvis föreningar.

Kultur 
 • Fortsätt satsa på kulturen för folkhälsan och folkbildning 

För Liberalerna är kulturen en viktig fråga för att öka bildningen i samhället. 

Kulturen måste få vara nydanande, utmanande, bidra till välbefinnande, kreativitet, 
bredare perspektiv och nya synsätt. Detta i sin tur bidrar till utveckling av näringslivet, 
innovationer och framför allt det demokratiska samhället.

Liberalerna vill fortsätta satsa på kulturen i Halland och ser den som en naturlig 
del av folkhälsan. Kulturen ska finnas till för alla oavsett ålder, kön eller vilka övriga 
förutsättningar man har.
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Kollektivtrafik
 •	Regionala	Hallandståg	med	fler	stationer
 • Fler snabba Öresundståg mellan Köpenhamn - Göteborg
 • Harminosera avgångstider för buss med tågen

Enkla förbindelser är nyckeln för att regionen ska fortsätta att växa, utvecklas och 
bindas ihop. Halland är en tillväxtregion med kraftigt ökande befolkning och stora 
angränsande arbetsmarknader i både norr och söder. 

Det måste satsas på sträckan Varberg-Göteborg med fler stopp i Åsa och Väröbacka. 
På sikt vill vi se regiontåg för hela Halland med stopp i t.ex. Getinge. Liberalerna 
kommer verka för att starta upp trafik på Markarydsbanan med stopp i Veinge och 
Knäred. Kortare restider och högre hastigheter på nya Viskadalsbanan.  Vi vill att 
bussar i möjligaste mån harmoniseras med avgångs- och ankomsttider för tåg.

Hållbar tillväxt
 • Positiv inställning till företagande
 • Stärka besöksnäringens unika möjligheter i Halland

Landsbygdens olika delar har olika styrkor och förutsättningar, vilket också insatserna 
inom regionutvecklingen måste ta hänsyn till. Tillsammans med kommuner och 
lokala utvecklingsaktörer ska Region Halland skapa förutsättningar för tillväxt i hela 
regionen. Liberalerna kommer verka för att skapa god tillgänglighet till arbete, 
studier och samhällstjänster, både fysiskt och digitalt. 

Infrastrukturen är det viktigaste verktyget för tillväxt och utveckling i regionen.   
Västkustbanan, Viskadalsbanan, Markarydsbanan (med stopp i Knäred och Veinge) 
och Halmstad-Nässjöbanans (HNJ banan) trafik måste fortsätta att utvecklas.                           
Region Halland måste fortsätta att trycka på staten för att mer medel frigörs till 
upprustning av järnvägsnätet i Halland. Det gäller även en upprustning av väg 153 
och väg 154, båda mot Ullared.
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Kompetensförsörjning och arbetsmiljö
 • Forskning är viktigt för utveckling
 • Flexibelt arbetsliv
 • Mer jämställdhet - högre status på yrken med mycket kvinnor
 • Mer samarbete med universitet och högskolor

Halland behöver bli en ännu mer attraktiv arbetsgivare där man får chansen att 
utvecklas. Vi ser gärna att man tittar på att öka grundbemanningen. Vi vill att 
personer med lång erfarenhet och hög kompetens ska kunna få extra betalt utan 
att behöva lämna sitt yrke, som en möjlighet att göra karriär. Vidare ska vi verka för 
ett arbetsklimat som lyfter fram och tar tillvara de kompetenser som finns hos våra 
medarbetare. Gärna premiera verksamheter och medarbetare som deltar i forskning 
och utveckling.

Arbetsförhållanden måste vara mer flexibla och anpassas mer till den anställda och 
dess livsvillkor, eftersom det förändras allt eftersom livet fortgår. Liberalerna vill att 
det erbjuds växeltjänster där man kanske arbetar 50 % dagtid på vårdcentral och 50 
% på sjukhuset i skift. Allt för att ge variation och utveckling i arbetet. Regionen ska 
stötta de som vill vidareutbilda sig. 

En god arbetsmiljö kommer både att få fler att stanna kvar i regionen, samt söka 
sig dit. Därför måste arbetsmiljöfrågorna prioriteras. Att yrken med många kvinnor 
värderas högre, både statusmässigt och lönemässigt, är en viktig jämställdhetsfråga. 

Region Halland måste öka samarbetet med universitet och högskolor inte minst vad 
gäller läkare- och sjuksköterskeutbildningar, t.ex. en distriktsköterskeutbildning till 
Halmstad.
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Miljö och klimat
 •Värna och förvalta grönytor 
 • Minska engångsartiklar, matsvinn och ökad återvinning
 • Ställ om till klimatneutralitet
 • Installera solceller på regionens byggnader

Liberalerna vill alltid tänka hållbart i alla situationer, därför vill vi fortsätta utveckla den 
digitaliserade sjukvården och arbetssättet, samt minska engångsartiklar, matsvinn och 
ytterligare förbättra återvinningen. Vi ser gärna att regionens byggnader förses med 
solceller där det är möjligt. Regionens verksamhet ska ställa om till klimatneutralitet. 
Tillse att man skapar både inom-och utomhusmiljöer som medarbetare och invånare 
mår bra av.

Digitalisering och tillgänglighet
 • Ökad möjlighet till digital vård
 • Möjlighet till egen bokning digitalt i sjukvården
 • Fler mobila enheter i sjukvården

Digitala besök måste fortsätta att utvecklas, att utföra ännu mer kontakter på olika 
sätt med vården digitalt underlättar för invånarna. Ge möjlighet till ännu mer digital 
information om den egna vården och att få möjlighet till eget ansvar gällande den 
digitala bokningen. Vi vill även satsa på ytterligare mobila enheter, t.ex. jourläkare, 
lab on weels med flera för att nå ut till så många invånare som möjligt. Men det ska 
alltid finnas alternativa möjligheter för dig som inte helt behärskar det digitala.
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Kontaktuppgifter 
Ann Molander Halmstad  ann.molander@regionhalland.se
       070-949 55 70

Filip Zackrisson Varberg            filipzliberal@gmail.com
       073-807 28 92

Hanna Schölander Kungsbacka hanna.scholander@liberalerna.se
       070-430 34 23

Lotta Strömblad Falkenberg  lotta.stromblad@liberalerna.se
       076-025 96 39

Elvis Begic           Laholm       elvis.begic.l@laholm.se
       073-684 34 67

Linda Svensson Hylte  linda.svensson@hylte.se
       073-034 80 31
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Våra toppkandidater i Halland
 1. Ann Molander

 2. Filip Zackrisson

 3. Hanna Schölander

Jag vill att alla ska ha en fast 
läkare, och sjuksköterskekontakt 
på våra vårdcentraler. 
Vi behöver bättre kontinuitet och 
tillgänglighet till den nära vården. 
Jag vill införa äldrevårdscentraler 
likt de barnavårdscentraler som 
finns i dag. Dessutom behövs 
satsningar på vårdcentralerna i 
hela regionen.

Det är viktigt att vi har en bra och 
tillgänglig kollektivtrafik i hela 
Halland, inte minst med tåg. Värö 
station ska byggas och jag vill se 
ett beslut om att bygga Getinge 
station snarast. Nytänk och 
flexibilitet är viktigt för att skapa 
en framgångsrik kollektivtrafik. 
Hallands förbindelser med 
omvärlden är avgörande för 
regionens utveckling.

För mig är vårdvalet som vi har 
i Halland väldigt viktigt, det ska 
fortsatt finnas olika valmöjligheter 
för dig inom vården. Jag vill se 
fler utförare och mer valfrihet. Ett 
exempel på detta är att kvinnor 
ska kunna ha ännu mer frihet att 
välja sin gynekolog. Jag tycker 
dessutom att våra äldre alltid ska 
känna sig trygga med sin vård.
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Vår lista till regionfullmäktige
1 Ann Molander, 57 år, företagare    Halmstad
2 Filip Zackrisson, 29 år, statsvetare   Varberg
3 Hanna Schölander, 43 år, enhetschef    Kungsbacka
4 Lars Nordgren, 74 år, forskare     Halmstad
5 Lotta Strömblad, 34 år, undersköterska   Falkenberg
6 Elvis Begic, 41 år, resurspedagog    Laholm
7 Mats Lindblom, 55 år, tandtekniker    Halmstad
8 Victor Hermansson, 29 år, studerande    Varberg
9 Petra Hygrell, 47 år, egenföretagare    Falkenberg
10 Anders Blomqvist, 64 år, resurspedagog   Halmstad
11 Linda Svensson, 46 år, fritidsledare    Hylte
12 Peder Kirsten, 64 år, projektutvecklare   Kungsbacka
13 Lena Persson, 76 år, f.d. medicinsk sekreterare  Varberg
14 Ingegerd Torhall, 76 år, distriktssköterska   Hylte
15 Jan Gottfriedson, 70 år, f.d. företagare   Laholm
16 Monica Neptun, 64 år, gymnasielärare   Kungbacka
17 Niclas Bexelius, 49 år, ingenjör     Halmstad
18 Inger Brosved, 56 år, arbetsförmedlare   Varberg
19 Tobias Carlsson, 54 år, lärare     Varberg
20 Anki Danielsson, 64 år, yrkeslärare    Halmstad
21 Jan Eric Knutas, 72 år, kommendörkapten   Kungsbacka
22 Stefani Oklöv, 29 år, barnskötare    Falkenberg
23 Karl-Johan Wiktorp, 75 år, pensionär    Varberg
24 Margareta Bernås, 76 år, ingenjör    Varberg
25 Fredrik Engberg, 52 år, arbetsledare    Hylte
26 Tina Otterdahl, 52 år, handläggare    Varberg
27 Per Carlsson, 41 år, officer     Halmstad
28 Johanna Olsson, 32 år, logistiker    Varberg
29 Birgitta Gustafsson, 62 år, utbildningsledare  Kungsbacka
30 Sadik Jusufi, 57 år, kemiingenjör    Kungsbacka
31 Lars Fagerström, 76 år, f.d. lärare    Falkenberg




