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Ett tryggt län fullt av skaparkraft 
Kristdemokraterna vill ha ett tryggare och mänskligare Jönköpings län. Ett län fullt av 

skaparkraft grundat i människors kreativitet och engagemang. 

 
Framåtanda, idérikedom och företagsamhet, med en stark förankring i den ideella och idéburna 
sektorn karakteriserar Jönköpings län. Här sprudlar människors skaparkraft och entreprenörskap. 
Det sneglas på Jönköpings län från många håll i landet med ett visst mått av avundsjuka på den 
framåtanda och företagsamhet som präglar länet. 
 
Grunden för Jönköpings län är fler och växande företag, att enskilda personer tycker det är 
mödan värt satsa sin tid och sina resurser på en idé och ett företag de tror på. Nya jobb skapas 
när små och medelstora företag kan starta och har möjligheten att utvecklas. Jönköpings län har 
den största koncentrationen av små och medelstora företag i Sverige. Ett näringsliv där kvinnor 
och män finns sida vid sida, där förnyelse och mångfald är grundbultar har de bästa 
förutsättningarna.  
Vi vill: 

• bidra till att utveckla näringslivet till att omfatta en bredare mångfald av företag, både traditionell 
tillverkningsindustri, turist- och gröna näringar och tjänstesektorn  

 
Kunskap är en av framtidens viktigaste konkurrensfaktorer och en förutsättning för utveckling, 
innovationer och flexibilitet. Högskolan i Jönköping är ett nav för utbildning och en 
attraktionskraft. Studenterna vid Högskolan i Jönköping är bland dem som snabbast får jobb 
efter examen. Vi är övertygade om att det beror på Högskolans höga kvalitet och den nära 
kontakt som finns med arbetslivet. Hela regionen, både näringslivet och det offentliga, är starkt 
engagerade i Högskolans utveckling och har sett vilken betydelse den har för tillväxten. Sedan 
länge har länets kommuner och högskolan ett omfattande samarbete kring kvalificerade KY-
utbildningar och lokala lärocentra. Högskolan är en utbildningsmotor för hela Jönköpings län.  
Vi vill: 

• verka för att Högskolans i Jönköping unika profil som präglas av entreprenörsanda, internationalisering 
och samverkan med näringslivet och samhället utvecklas och stärks 

• att Jönköpings Tekniska Högskola (JTH) ska få utvecklas fullt ut och uppnå examensrätt inom det 
tekniska området  

• fortsätta utveckla samarbetet mellan Högskolan och kommunerna för ett mer flexibelt och 
verksamhetsnära lärande 

 
I näringslivet ligger fokus ofta på industrisektorn. För att få ett större perspektiv vill vi också lyfta 
fram den kreativa sektorn. En mängd olika verksamheter omfattas av den kreativa sektorn; från 
produktbaserade verksamheter som dataspel- och filmindustrin till teater, dans och mode. Även 
företagare inom den kreativa sektorn måste kunna utvecklas och leva på sitt företagande. 
Medvetenheten om potentialen för denna sektor måste öka så att även dessa företagare kan leva 
på sitt företag. Den kreativa sektorn är en framtidsbransch som kan ge Jönköping den 
konkurrens- och attraktionskraft som länet behöver för att möta framtidens utmaningar. 
Kulturskapare och entreprenörer inom den kreativa sektorn måste få förutsättningarna för att 
distribuera sina produkter. Utan den kultur som musiker, konstnärer och skådespelare skapar 
skulle livet vara betydligt fattigare. Vi människor bär på en inre skaparlust som måste få frihet att 
komma fram. Kulturen skapar och tar tillvara vårt arv från generationer före oss och till 
generationen som kommer efter. Ett fritt kulturliv ska stödjas av det offentliga men inte styras.  
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Vi vill 

• att en strategi för både kulturen och de kreativa näringarna tas fram 

• att Jönköpings län ska satsa hårdare på besöksnäringen 

• skapa förutsättningar inom Science Park även för de kreativa näringarna 

• värna det fria kulturlivet och ge förutsättningar för kulturskapande och -njutning i hela länet  
 
Människor i åldersgruppen 20-29 år är de som mest frekvent flyttar, på grund av studier, arbete 
och familjebildning. Framförallt är det unga kvinnor som flyttar. För att behålla unga människor i 
länet måste vi bli bättre på att lyssna in och förstå ungas behov och önskemål. Goda 
pendlingsmöjligheter, en attraktiv Högskola och en levande landsbygd betyder mycket, men det 
viktigast är en god arbetsmarknad med ett brett utbud. Blomstrande företag ledda av kreativa och 
driftiga ledare som vågar satsa på nya och spännande sektorer gör Jönköping till ett län för unga 
människor. 
 
Jönköpings län ligger mitt i södra Sverige, mittemellan Sveriges tre storstadsregioner. Här knyts 
vägar, järnvägar och flygplats ihop till ett dynamiskt nav, en knutpunkt för förbindelser. Läget är 
unikt och idealiskt för logistik. Vägar och järnvägar är förutsättningar för att näringslivet och 
vardagslivet för enskilda människor ska fungera och utvecklas. Jönköpings län är del av en 
tillväxtregion med många nya och växande företag. För att länets invånare och företag ska kunna 
fortsätta denna positiva progress måste Jönköpings län vara ett tillgängligt län. Höghastighetståg 
är en nödvändighet för att binda samman landets befolkningstätaste tillväxtregioner. När 
tidsavståndet minskar mellan olika platser växer ekonomin och tillgängligheten. I framtiden 
kommer fler och fler arbeta på distans och ha höga krav på att kunna förflytta sig snabbt och 
smidigt.  
Vi vill: 

• att större andel av de nationella resurserna för att rusta upp, underhålla och bygga nya järnvägar och 
vägar tilldelas Jönköpings län. 

• fortsätta utveckla och marknadsföra logistiklänet Jönköping genom ett brett samarbete mellan länets 
kommuner, och med näringslivet. 

• verka för en skyndsam uppbyggnad av system av höghastighetståg i Sverige, där Jönköping ska vara en 
nod 

• att det finmaskiga vägnätets standard höjs vilket skapar förutsättningar för en levande landsbygd 
 
Kollektivtrafiken i Jönköpings län ska vara ett realistiskt alternativ till bilen. För att detta ska bli 
verklighet måste vi ha en kollektivtrafik med god komfort och som fungerar varje dag - i ur och i 
skur. Fram till år 2020 ska kollektivtrafiken ha fördubblats men då måste vi våga satsa och tänka 
större än den egna kommunen. Kollektivtrafiken ska vara som ett spindelnät över länet och binda 
ihop alla delar i länet till en fungerande enhet men också med bra kopplingar till våra 
grannregioner.  
Vi vill 

• aktivt verka för en utbyggd och fungerande kollektivtrafik i hela länet, och med våra grannlän 
 
För Kristdemokraterna är Jönköpings län den geografiska utgångspunkten i diskussionerna om 
en framtida regionbildning, och att hålla ihop länet är grundläggande i dessa diskussioner. Vi 
anser dock att Jönköpings län inte är tillräckligt stort för att klara en framtida regionkommuns 
uppgifter. Därför vill vi vara en aktiv och drivande part i diskussionerna kring en regionbildning. 
Vi ska 

• vara drivande i bildandet av en regionkommun som är större än Jönköpingslän 
 


