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En	  region	  där	  ingen	  hålls	  tillbaka	  och	  ingen	  lämnas	  efter	  
	  
Vad	  tror	  du	  vår	  region	  kommer	  att	  vara	  känd	  för	  om	  20	  år?	  	  Entreprenörskap?	  Bra	  
kommunikationer?	  Framtidsvisioner?	  Bra	  hälso-‐	  och	  sjukvård?	  Troligtvis	  allt	  detta	  -‐	  och	  
mycket	  mer.	  Men	  framförallt	  vill	  vi	  tro	  att	  vår	  region	  är	  känd	  för	  att	  vara	  en	  bra	  plats	  att	  
leva.	  För	  familjer	  och	  deras	  olika	  behov	  och	  önskemål.	  För	  företagare,	  stora	  som	  små.	  
För	  studenter	  från	  när	  och	  fjärran.	  För	  äldre,	  yngre	  och	  dem	  mitt	  emellan.	  En	  
välkomnande	  plats,	  oavsett	  om	  du	  kommer	  med	  fullt	  flyttlass	  från	  Norrköping	  eller	  som	  
flykting	  från	  ett	  krigshärjat	  Syrien.	  Vår	  region	  har	  utmärkta	  förutsättningar	  för	  att	  även	  
fortsättningsvis	  ha	  en	  stark	  företagarkultur	  byggt	  på	  skaparkraft,	  ett	  starkt	  civilsamhälle	  
där	  omtanken	  om	  våra	  medmänniskor	  är	  grunden	  och	  en	  av	  Sveriges	  bästa	  hälso-‐	  och	  
sjukvård.	  Men	  vi	  vill	  mer	  och	  det	  är	  dags	  att	  spänna	  bågen	  för	  att	  kunna	  möta	  framtidens	  
utmaningar.	  	  
	  
Idag	  har	  många	  av	  oss	  en	  levnadsstandard	  som	  generationerna	  före	  oss	  bara	  kunde	  
drömma	  om.	  Men	  är	  vi	  lyckligare?	  Har	  vi	  ett	  bättre	  liv	  än	  de	  hade?	  Handlar	  allt	  om	  
kronor	  och	  ören	  eller	  finns	  det	  andra,	  viktigare	  värden	  att	  sträva	  mot?	  Går	  allt	  att	  lösa	  
med	  mer	  pengar	  eller	  handlar	  det	  minst	  lika	  mycket	  om	  ett	  förhållningssätt	  och	  att	  våga	  
tänka	  i	  nya	  banor?	  Vi	  vill	  utmana	  till	  nya	  tankebanor	  och	  nya	  prioriteringar.	  Vi	  vill	  skapa	  
förutsättningar	  för	  att	  fler	  ska	  ta	  en	  aktiv	  roll	  i	  skapandet	  av	  vårt	  gemensamma	  
samhälle.	  Vi	  vill	  konkurrera,	  inte	  med	  pris,	  utan	  med	  goda	  levnadsvillkor.	  	  
	  
Ett	  bra	  liv	  handlar	  om	  så	  mycket	  mer	  än	  bara	  pengar	  och	  standard.	  Ett	  bra	  liv	  handlar	  
om	  att	  veta	  att	  när	  barnen	  blir	  sjuka	  får	  de	  bra	  vård	  inom	  rimlig	  tid,	  att	  leva	  i	  ett	  
samhälle	  där	  vi	  tillsammans	  tar	  ett	  ansvar	  för	  våra	  medmänniskor.	  Det	  handlar	  också	  
om	  att	  föräldrar	  har	  möjligheten	  att	  lämna	  barnen	  på	  förskolan	  på	  morgon,	  ha	  ett	  
jobbmöte	  på	  annan	  ort	  och	  sedan	  hämta	  på	  eftermiddagen,	  tack	  vare	  bra	  och	  snabba	  
kommunikationer.	  Ett	  bra	  liv	  handlar	  om	  att	  ingen	  hålls	  tillbaka	  och	  ingen	  lämnas	  efter.	  
	  
Vårt	  fokus	  är	  tydligt:	  det	  här	  ska	  vara	  väldens	  bästa	  plats	  att	  växa	  upp	  på!	  
Vi	  vill	  skapa	  så	  bra	  möjligheter	  som	  möjligt	  för	  de	  barn	  och	  unga	  som	  bor	  i	  vår	  region.	  
Barn	  och	  unga	  som	  växer	  upp	  i	  trygga	  familjer,	  som	  får	  gå	  i	  en	  bra	  skola	  och	  som	  har	  
engagerade	  vuxna	  i	  sin	  närhet	  växer	  upp	  till	  att	  bli	  trygga	  vuxna.	  Att	  sätta	  barn	  och	  unga	  
i	  fokus	  är	  att	  säkra	  upp	  framtiden.	  Att	  satsa	  på	  barn	  och	  unga	  är	  att	  skapa	  bättre	  
förutsättningar	  för	  nästa	  generation	  och	  generationen	  efter	  det.	  Vi	  vet	  att	  så	  tidiga	  
insatser	  som	  möjligt	  för	  barn	  med	  behov	  är	  bra	  både	  för	  barnet	  och	  samhället.	  Men	  ofta	  
ses	  bara	  dessa	  insatser	  som	  en	  kostnad.	  Vi	  vill	  ändra	  sättet	  att	  se	  på	  det	  och	  istället	  se	  
det	  som	  en	  investering	  med	  långsiktiga	  goda	  effekter.	  	  
	  
Vårt	  fokus	  är	  inte	  bara	  på	  att	  ge	  våra	  barn	  och	  unga	  bra	  förutsättningar	  för	  ett	  framtida	  
gott	  liv.	  Vi	  vill	  ge	  dem	  ett	  bra	  liv	  här	  och	  nu	  när	  de	  är	  barn	  och	  unga.	  
	  
Vi	  har	  länge	  jobbat	  för	  minst	  en	  familjecentral	  i	  varje	  kommun	  och	  fler	  fullvärdiga	  
ungdomsmottagningar	  för	  aktivt	  förebyggande	  abortarbete,	  för	  bättre	  samarbete	  mellan	  
skolans	  elevhälsa	  och	  BUP,	  för	  fler	  mottagningar	  för	  barn	  och	  unga	  som	  mår	  dåligt	  
psykiskt,	  för	  att	  barn	  och	  unga	  ska	  få	  tillgång	  till	  professionell	  kultur,	  och	  mycket	  mer.	  
Men	  vi	  vill	  inte	  att	  satsningarna	  på	  barn	  och	  unga	  ska	  stanna	  vid	  enskilda	  verksamheter	  
och	  projekt.	  Vi	  vill	  att	  våra	  barn	  och	  unga	  ska	  få	  en	  naturlig	  plats	  och	  en	  självklar	  röst	  i	  
hela	  samhället,	  på	  alla	  nivåer	  och	  i	  alla	  sammanhang,	  och	  att	  deras	  röster	  ska	  höras	  och	  
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få	  verkligt	  genomslag.	  Vi	  vill	  tillsammans	  med	  barnen	  se	  till	  att	  barnsäkra	  vår	  region.	  
För	  oss	  är	  det	  därför	  självklart	  -‐	  barnkonventionen	  ska	  vara	  svensk	  lag.	  Om	  
barnkonventionen	  gällde	  som	  lag	  skulle	  fler	  svenska	  lagar	  och	  bestämmelser	  som	  rör	  
barn	  tas	  på	  större	  allvar	  och	  beslut	  gällande	  barn	  skulle	  fattas	  med	  stöd	  i	  och	  hänvisning	  
till	  barnkonventionen.	  	  
	  
Vi	  vill	  att	  det	  inrättas	  ett	  barnparlament	  på	  regionnivå	  som	  ska	  vara	  ett	  forum	  för	  barn	  
och	  unga	  att	  uttrycka	  sig	  och	  delta	  i	  det	  politiska	  arbetet.	  Vi	  vill	  också	  att	  alla	  beslut	  som	  
tas	  i	  alla	  olika	  delar	  och	  organ	  i	  Region	  Jönköpings	  län	  ska	  skrivas	  så	  att	  även	  en	  12-‐
åring	  förstår.	  
	  
Barnkonventionen	  säger	  klart	  och	  tydligt	  att	  alla	  barn	  har	  rätt	  att	  skyddas	  mot	  alla	  
former	  av	  våld,	  sexuella	  övergrepp	  och	  annan	  kränkande	  behandling,	  men	  varje	  dag	  blir	  
barn	  slagna	  eller	  utsatta	  för	  annat	  våld.	  Alla	  dessa	  barn	  ska	  få	  det	  skydd	  och	  den	  vård	  de	  
behöver.	  Vi	  vill	  att	  det	  ska	  finnas	  ett	  barnskyddsteam	  i	  vår	  region	  som	  ska	  ge	  stöd	  och	  
hjälp	  till	  barn	  som	  misstänks	  ha	  utsatts	  för	  misshandel	  eller	  sexuella	  övergrepp.	  Ett	  
barnskyddsteam	  är	  rådgivare	  till	  den	  sjukvårdspersonal	  och	  de	  myndigheter	  som	  har	  
kontakt	  med	  barnet.	  Barnskyddsteamet	  ska	  vara	  knutet	  till	  Barnahuset	  och	  bidrar	  med	  
barnmedicinsk	  kompetens	  och	  genomföra	  rättsmedicinska	  undersökningar	  på	  barn	  då	  
polis	  och	  åklagare	  begär	  det.	  Allt	  för	  att	  skydda	  barnet.	  
	  
Antalet	  unga	  i	  Jönköpings	  län	  som	  testat	  eller	  använder	  droger	  är	  lägre	  än	  rikssnittet.	  
Men,	  de	  undersökningar	  som	  varje	  år	  görs	  bland	  elever	  på	  högstadiet	  och	  gymnasiet	  
visar	  att	  allt	  fler	  unga	  använder	  narkotika,	  och	  ännu	  värre;	  användandet	  kryper	  ner	  i	  
åldrarna.	  Det	  är	  viktigt	  att	  veta	  vart	  man	  kan	  vända	  sig	  om	  man	  som	  ung	  under	  21	  år	  har	  
problem	  med	  alkohol	  och	  droger,	  eller	  om	  man	  som	  förälder	  är	  orolig	  för	  att	  ens	  barn	  
använder	  droger.	  Vi	  vill	  därför	  prova	  modellen	  ”Mini-‐Maria”,	  med	  Maria	  Ungdom	  i	  
Stockholm	  som	  föregångare,	  i	  regionen.	  Vi	  måste	  ta	  problemet	  på	  allvar	  och	  stoppa	  den	  
negativa	  utvecklingen,	  och	  vi	  har	  inte	  råd	  att	  vänta.	  	  
	  
Barn	  och	  ungdomars	  tillgång	  till	  kultur,	  både	  när	  de	  skapar	  själva	  och	  får	  tillgång	  till	  
upplevelser	  tycker	  vi	  ska	  prioriteras.	  En	  skolkulturgaranti	  som	  ger	  barnen	  två	  
professionella	  kulturarrangemang	  per	  läsår	  vill	  vi	  införa	  tillsammans	  med	  kommunerna.	  
	  

• Vi	  vill	  ha	  en	  regional	  ”barnombudsman”	  som	  har	  kontakt	  med	  barn,	  företräder	  
barn	  och	  bevakar	  att	  barnkonventionen	  följs.	  

• Starta	  en	  s.k.	  social	  investeringsfond,	  med	  gemensamma	  pengar	  från	  kommun	  
och	  region,	  för	  att	  satsa	  på	  tidiga	  insatser	  för	  barn	  och	  unga.	  

• En	  köfri	  barn	  och	  ungdomspsykiatri	  (BUP).	  
• Inrätta	  ett	  barnskyddsteam	  på	  Ryhov.	  	  
• Starta	  en	  Mini-‐Maria-‐mottagning	  som	  pilotprojekt	  i	  Värnamo.	  
• Skolkulturgaranti	  -‐	  professionell	  kultur	  till	  alla	  elever	  

	  
”Oavsett	  var	  jag	  bor	  har	  jag	  tillgång	  till	  förutsättningar	  för	  ett	  gott	  liv”	  
Idag	  möjliggör	  den	  tekniska	  utvecklingen	  oss	  att	  arbeta	  och	  bo	  varsomhelst	  –	  i	  teorin.	  
Men,	  i	  verkligheten	  är	  brister	  i	  infrastrukturen	  stora	  hinder.	  	  I	  teorin	  kan	  en	  
småföretagare	  på	  landsbygden,	  genom	  väl	  utbyggt	  bredband	  och	  snabb	  kollektivtrafik	  
ha	  daglig	  kontakt	  med	  sina	  kunder,	  och	  en	  sjuksköterska	  kan	  bo	  på	  landet	  och	  tack	  vare	  
bra	  bussförbindelser	  ta	  sig	  till	  och	  från	  sjukhuset.	  Men	  verkligheten	  är	  inte	  riktigt	  så	  bra.	  
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Bättre	  bredbandstäckning,	  bättre	  möjligheter	  att	  pendla	  till	  och	  från	  centralorterna	  och	  
att	  höghastighetståg	  blir	  en	  verklighet	  är	  en	  nödvändighet	  för	  att	  teorin	  ska	  bli	  
verklighet.	  	  
	  
Höghastighetsbanor	  för	  järnväg	  är	  viktiga	  för	  hela	  landet	  och	  de	  kommer	  göra	  Jönköping	  
till	  en	  viktig	  knutpunkt	  som	  får	  positiva	  effekter	  för	  hela	  regionen.	  Götalandsbanan	  
mellan	  Stockholm	  och	  Göteborg	  och	  Europabanan	  mellan	  Stockholm-‐Hamburg	  måste	  
färdigplaneras.	  Det	  är	  också	  dags	  att	  bygget	  av	  Götalandsbanan,	  i	  hela	  sin	  sträckning,	  
prioriteras	  och	  blir	  verklighet	  så	  snart	  som	  möjligt.	  
	  
Allt	  fler	  människor	  pendlar	  mellan	  kommuner	  och	  regioner	  för	  att	  arbeta	  och	  bo.	  
Anledningar	  till	  detta	  kan	  vara	  bättre	  boende,	  en	  väg	  ur	  arbetslöshet,	  högre	  lön	  och	  
mycket	  mer.	  Möjligheten	  att	  kunna	  pendla	  måste	  fungera	  bra.	  Bussar	  och	  tåg	  ska	  snabbt	  
och	  smidigt,	  utan	  för	  långa	  väntetider,	  kunna	  ta	  oss	  dit	  vi	  ska.	  Biljetterna	  ska	  vara	  
prisvärda,	  och	  enkla	  att	  köpa	  och	  använda.	  	  
	  
Genom	  investeringar	  i	  vårt	  järnvägsnät	  kan	  vi	  förkorta	  restiderna	  och	  öka	  resandet	  med	  
tåg.	  Vi	  behöver	  prioritera	  att	  öka	  standarden,	  få	  bort	  flaskhalsar	  och	  se	  till	  att	  
dubbelspår	  byggs	  där	  det	  behövs.	  	  Det	  skulle	  betyda	  fler	  tåg	  och	  mer	  resande	  på	  södra	  
stambanan	  och	  Jönköpingsbanan,	  och	  att	  spåren	  mellan	  Värnamo-‐	  Jönköping	  och	  
Vaggeryd-‐Nässjö	  skulle	  få	  bättre	  standard	  och	  elektrifieras.	  
	  
Snabbt	  och	  säkert	  bredband	  är	  en	  nödvändig	  förutsättning	  för	  fler	  jobbmöjligheter	  och	  
att	  fler	  affärsidéer	  förverkligas.	  Det	  är	  också	  en	  växande	  självklarhet	  när	  vi	  vänjer	  oss	  
vid	  att	  lösa	  det	  mesta	  med	  hjälp	  av	  vår	  mobil.	  En	  tillgänglig	  uppkoppling	  är	  idag	  lika	  
självklar	  som	  lysknappen	  som	  tänder	  ett	  mörkt	  rum.	  Tackvare	  att	  regeringen	  har	  öppnat	  
upp	  det	  s	  k	  700-‐bandet	  för	  mobilt	  bredband	  får	  nu	  fler	  tillgång	  till	  bredband.	  Idag	  
används	  700-‐bandet	  till	  att	  sända	  marksänd	  tv	  och	  det	  utrymme	  som	  finns	  kvar	  kan	  nu	  
användas	  till	  mobilt	  bredband.	  Det	  är	  ett	  bra	  steg	  mot	  100	  %	  bredbandstäckning	  i	  hela	  
regionen,	  men	  inte	  nog.	  
	  
Kommersiell	  och	  offentlig	  service	  är	  nyckeln	  till	  en	  levande	  landsbygd.	  Idag	  sätter	  olika	  
former	  av	  lagar	  och	  byråkrati	  stopp	  för	  flexibilitet	  kring	  olika	  former	  av	  servicepunkter	  
på	  landsbygden.	  Kan	  du	  hämta	  dina	  brev,	  medicinen	  till	  mormor	  och	  sköta	  olika	  enklare	  
försäkringskasseärenden	  hos	  lanthandlaren	  passar	  du	  säkert	  på	  att	  handla	  när	  du	  ändå	  
är	  där.	  På	  så	  sätt	  får	  lanthandlaren	  kunder	  och	  du	  slipper	  långa	  resor.	  Vi	  måste	  jobba	  
aktivt	  för	  att	  hitta	  nya	  och	  mer	  flexibla	  lösningar	  så	  att	  mer	  service	  stannar	  kvar	  på	  
landsbygden.	  
	  
Boende	  och	  företag	  på	  landsbygden	  är	  också	  många	  gånger	  beroende	  av	  att	  de	  mindre	  
vägarna	  är	  i	  bra	  skick.	  Utan	  bra	  standard	  på	  de	  mindre	  vägarna	  blir	  det	  svårt	  att	  köra	  ut	  
virket	  från	  skogen	  och	  mjölken	  från	  gårdarna.	  
	  
I	  Sverige	  är	  vi	  allmänt	  dåliga	  på	  att	  söka	  och	  få	  del	  av	  EU-‐pengar.	  Det	  finns	  stora	  
möjligheter	  att	  få	  del	  av	  stora	  pengar,	  och	  det	  finns	  goda	  exempel	  från	  andra	  regioner	  att	  
titta	  på.	  Eftersom	  det	  finns	  många	  olika	  stöd	  att	  söka	  och	  olika	  regler	  gäller	  för	  stöden	  
finns	  det	  en	  styrka	  i	  att	  jobba	  tillsammans.	  
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• Höghastighetsbanorna	  Götalandsbanan	  och	  Europabanan	  måste	  färdigplaneras	  
och	  genomförandet	  av	  Götalandsbanan	  i	  hela	  sin	  sträckning	  måste	  prioriteras	  för	  
att	  höghastighetsbanorna	  ska	  bli	  verklighet	  så	  snart	  som	  möjligt.	  

• Järnvägsnätet	  i	  hela	  länet	  behöver	  rustas	  upp.	  Flaskhalsar	  på	  stambanan	  behöver	  
åtgärdas,	  Jönköpingsbanans	  kapacitetsbrister	  behöver	  snarast	  byggas	  bort	  och	  
på	  sikt	  behöver	  mötesspår	  byggas.	  Sträckorna	  Värnamo-‐Jönköping	  och	  Vaggeryd-‐
Nässjö	  behöver	  bättre	  standard	  och	  bli	  elektrifierad.	  

• Upprustningen	  av	  riksväg	  27,	  utbyggnad	  av	  riksväg	  40	  österut	  och	  motorväg	  hela	  
vägen	  från	  Jönköping	  till	  Göteborg	  ska	  prioriteringas.	  

• Vi	  behöver	  arbeta	  aktivt	  för	  att	  grundläggande	  service	  på	  landsbygden	  ska	  finnas,	  
bland	  annat	  genom	  så	  kallade	  servicepunkter.	  

• Förändra	  och	  utveckla	  kollektivtrafiken	  så	  att	  den	  bättre	  motsvarar	  människors	  
behov.	  

• 100	  %	  bredbandstäckning	  i	  hela	  regionen.	  
• Tillsammans	  bli	  bättre	  på	  att	  söka	  och	  få	  del	  av	  EU-‐medel.	  

	  
”Här	  finns	  alla	  möjligheter	  för	  mitt	  företag	  att	  utvecklas	  och	  blomstra,	  bland	  
kreativa	  entreprenörer	  och	  de	  som	  vågar	  satsa	  och	  ta	  en	  risk.”	  
Vår	  region	  är	  känd	  långt	  utanför	  våra	  gränser	  för	  den	  lyckade	  kombinationen	  av	  
entreprenörskap,	  företagsamhet	  och	  tilltro	  till	  att	  det	  faktiskt	  går	  –	  kort	  och	  gott	  
gnosjöandan.	  Förutsättningarna	  finns	  för	  att	  Region	  Jönköpings	  län	  kommer	  finnas	  med	  
i	  framkanten	  när	  nyare	  näringar,	  som	  är	  kopplade	  till	  kultur,	  skog	  och	  jord	  (s.k.	  gröna	  
näringar),	  gaming	  eller	  annan	  kreativitet,	  tar	  ytterligare	  plats	  i	  relation	  till	  den	  
traditionella	  tillverkningsindustrin.	  Här	  finns	  vilja	  och	  traditionen	  av	  att	  våga	  och	  genom	  
att	  hjälpa	  varandra	  hitta	  lösningar	  och	  nya	  vägar.	  	  
	  
Det	  saknas	  varken	  personer	  som	  har	  idéer,	  små	  företag	  som	  vill	  växa,	  uppfinnare	  eller	  
investerare.	  Ändå	  tycker	  de	  flesta	  av	  de	  uppräknade	  att	  kedjan	  inte	  fungerar,	  att	  det	  är	  
för	  krångligt.	  Om	  grundstenarna	  finns	  måste	  vi	  hitta	  sätta	  att	  bygga	  ihop	  dem	  till	  en	  
helhet.	  Det	  måste	  bli	  lättare	  att	  hitta	  vägar	  för	  att	  idén	  ska	  bli	  verklighet,	  företag	  startas	  
och	  investeringar	  komma	  växande	  företag	  till	  del.	  Företagsidéer	  som	  har	  med	  turism	  
och	  andra	  former	  av	  besök	  är	  exempel	  på	  en	  bransch	  som	  har	  svårt	  att	  få	  stöd	  den	  
traditionella	  vägen.	  Eftersom	  dessa	  företag	  kommer	  hjälpa	  till	  att	  göra	  vår	  region	  tydlig	  
på	  kartan	  tycker	  vi	  det	  är	  viktigt	  att	  stötta	  dessa,	  t.ex.	  genom	  olika	  stöd	  från	  Region	  
Jönköpings	  län	  	  
	  
För	  att	  stötta	  små	  lokala	  företag	  måste	  regionen	  och	  kommunerna	  bli	  bättre	  på	  att	  göra	  
upphandlingar	  så	  att	  mindre	  företag	  får	  bättre	  chans	  att	  konkurrera.	  Genom	  att	  skriva	  
kraven	  rätt	  så	  går	  det	  också	  att	  göra	  sociala,	  miljömässiga	  och	  etiska	  vinster.	  För	  att	  det	  
här	  ska	  kunna	  göras	  är	  det	  viktigt	  att	  kunskapen	  hos	  de	  som	  sköter	  upphandlingen	  blir	  
bättre.	  
	  
Det	  är	  inte	  alla	  företag	  som	  har	  som	  mål	  att	  få	  stora	  vinster	  och	  sälja	  många	  produkter	  
eller	  tjänster.	  Det	  finns	  företag	  vars	  mål	  är	  att	  hjälpa	  människor	  som	  har	  svårt	  att	  få	  ett	  
arbete	  eller	  komma	  in	  i	  samhället.	  Dessa	  sociala	  företag	  har	  som	  ett	  av	  sina	  syften	  att	  
hjälpa	  människor	  att	  känna	  sig	  delaktiga	  och	  få	  styrka	  att	  våga	  själva.	  Det	  här	  är	  ett	  
alternativ	  till	  att	  fastna	  i	  olika	  former	  av	  offentligt	  stöd.	  För	  samhället	  i	  stort	  är	  det	  
dessutom	  en	  vinst	  i	  det	  att	  de	  som	  känner	  sig	  utanför	  får	  komma	  in.	  
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Trots	  arbetslöshet	  finns	  det	  branscher	  som	  skriker	  efter	  arbetare.	  Ofta	  handlar	  det	  om	  
yrkesgrupper	  som	  har	  specialkompetens.	  Om	  dessa	  företag	  inte	  hittar	  arbetskraft	  i	  vår	  
region	  finns	  risken	  att	  de	  flyttar	  eller	  tvingas	  lägga	  ner.	  För	  att	  hitta	  en	  väg	  där	  vi	  jobbar	  
åt	  samma	  håll	  är	  det	  viktigt	  med	  samverkan	  och	  samarbete,	  att	  matcha	  efterfrågan	  med	  
utbud.	  Men,	  det	  är	  ingen	  poäng	  med	  att	  samma	  sak	  görs	  på	  13	  olika	  platser,	  i	  13	  olika	  
kommuner.	  En	  del	  yrkesutbildningar	  kräver	  en	  sådan	  specialkompetens	  och	  –utrustning	  
att	  det	  är	  smartare	  att	  de	  finns	  på	  en	  plats	  och	  alla	  elever	  kommer	  dit	  än	  att	  det	  finns	  
utbildningar	  på	  många	  platser	  men	  med	  för	  få	  elever.	  	  
	  
För	  att	  säkra	  upp	  att	  man	  som	  arbetsgivare	  får	  tillgång	  till	  den	  bästa	  personalen	  som	  är	  
engagerad,	  motiverad	  och	  som	  trivs	  på	  sitt	  jobb	  måste	  man	  vara	  en	  attraktiv	  
arbetsgivare.	  	  Det	  gäller	  både	  för	  privata	  företag	  och	  den	  offentliga	  sektorn.	  Ett	  sätt	  att	  
locka	  unga	  är	  feriearbete	  som	  ger	  möjligheten	  att	  få	  en	  inblick	  i	  en	  värld	  som	  man	  oftast	  
inte	  har	  så	  bra	  koll	  på.	  Erfarenheten	  visar	  tydligt	  att	  de	  som	  sommarjobbat	  ofta	  
fortsätter	  efter	  att	  de	  fått	  in	  en	  fot.	  Genom	  att	  erbjuda	  många	  feriearbeten	  tar	  också	  det	  
offentliga	  ett	  ansvar	  genom	  att	  ge	  unga	  personer	  en	  arbetslivserfarenhet	  som	  ofta	  är	  ett	  
hinder	  när	  de	  söker	  jobb.	  
	  

• Koppla	  ihop	  högskola,	  näringsliv,	  kulturaktörer,	  investerare,	  kommun	  och	  region	  
i	  syfte	  att	  göra	  nya	  innovativa	  idéer	  till	  verklighet,	  stötta	  nya	  företag	  och	  hjälpa	  
företag	  att	  växa	  

• Främja	  social	  företagande	  
• Fler	  och	  bättre	  yrkesutbildningar	  inom	  de	  yrkesgrupper	  som	  har	  brist	  på	  

arbetare	  
• Regional	  samverkan	  kring	  utbildning	  
• Satsa	  på	  olika	  former	  av	  feriearbete	  för	  att	  ge	  unga	  en	  chans	  till	  

arbetslivserfarenhet	  och	  öka	  intresset	  för	  regionkommunen	  som	  framtida	  
arbetsgivare	  

• Socialt	  och	  lokalt	  ansvar	  i	  upphandling	  av	  varor	  och	  tjänster	  
	  
”Jag	  är	  trygg	  i	  vetskapen	  att	  den	  bästa	  vården	  finns	  där	  för	  mig	  och	  mina	  kära	  om	  
vi	  behöver	  den.”	  
Det	  ska	  vara	  en	  självklarhet	  att	  den	  som	  behöver	  vård	  av	  något	  slag	  ska	  få	  det,	  utan	  att	  
behöva	  vänta	  för	  länge,	  och	  de	  som	  har	  störst	  och	  mest	  akuta	  behov	  ska	  alltid	  komma	  
först.	  Vården	  ska	  vara	  solidariskt	  finansierad	  och	  finnas	  där	  för	  dig	  oavsett	  var	  du	  bor,	  
eller	  vem	  du	  är.	  Du	  ska	  alltid	  bemötas	  av	  respekt	  och	  kunna	  välja	  den	  vårdgivare	  som	  
passar	  just	  dig	  bäst,	  även	  om	  det	  är	  psykisk	  ohälsa	  du	  söker	  för.	  Du	  kan	  lita	  på	  att	  du	  får	  
en	  god,	  säker	  och	  jämlik	  vård	  av	  högsta	  kvalitet	  vid	  länets	  tre	  akutsjukhus	  och	  
vårdcentraler.	  Som	  patient	  vill	  vi	  att	  man	  ska	  ha	  möjligheten	  att	  välja	  vårdgivare	  även	  
inom	  specialiserad	  vård.	  För	  att	  vården	  ska	  bli	  ännu	  bättre	  och	  för	  att	  vi	  som	  patienter	  
ska	  bli	  mer	  delaktiga	  tror	  vi	  på	  fler	  och	  bättre	  e-‐tjänster	  framöver.	  
	  
Vi	  vill	  att	  akutsjukvården	  ska	  blir	  bättre.	  Vi	  vill	  ha	  fler	  ambulanser,	  att	  läkare	  vid	  behov	  
finns	  med	  direkt	  vid	  ambulanstransporten	  och	  att	  det	  finns	  erfarna	  läkare	  med	  fast	  
placering	  på	  akuten.	  Ibland	  händer	  det	  saker	  som	  kräver	  extra	  snabba	  ageranden	  från	  
vården.	  Det	  kan	  vara	  en	  svår	  olycka	  eller	  man	  drabbas	  av	  svår	  sjukdom	  som	  kräver	  
snabba	  insatser	  på	  sjukhus	  utanför	  länet.	  För	  att	  du	  ska	  vara	  trygg	  i	  att	  du	  får	  bra	  vård	  så	  
snabbt	  som	  möjligt	  i	  sådana	  här	  fall	  krävs	  en	  ambulanshelikopter	  -‐	  som	  en	  del	  av	  
akutsjukvården.	  
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Tyvärr	  drabbas	  vi	  alla	  av	  cancer,	  på	  ett	  eller	  annat	  sätt,	  någon	  gång	  i	  livet.	  	  Antingen	  
genom	  att	  vi	  själva	  eller	  någon	  i	  vår	  närhet	  får	  cancer.	  Allt	  fler	  personer	  får	  cancer,	  
samtidigt	  som	  allt	  fler	  botas	  eller	  lever	  med	  sin	  cancerdiagnos.	  Ordet	  cancer	  skapar	  oro	  
och	  rädsla	  och	  därför	  är	  det	  viktigt	  att	  man	  som	  patient	  får	  rätt	  information	  och	  får	  
påbörja	  sin	  behandling,	  inom	  fyra	  veckor.	  I	  samband	  med	  att	  man	  får	  besked	  om	  cancer	  
vill	  vi	  att	  man	  ska	  erbjudas	  en	  kontaktsjuksköterska.	  Det	  är	  också	  viktigt	  med	  stöd	  till	  
anhöriga	  och	  närstående,	  för	  cancersjukdom	  drabbar	  inte	  bara	  den	  som	  är	  sjuk	  utan	  
hela	  familjen.	  
	  
Alla	  har	  rätt	  att	  få	  ett	  värdigt	  avslut	  av	  livet	  och	  att	  leva	  hela	  livet.	  Det	  är	  viktigt	  att	  alla	  
får	  en	  bra	  vård	  i	  livets	  slutskede	  och	  att	  anhöriga	  kan	  vara	  en	  del	  i	  vården.	  	  Behovet	  av	  
stöd	  till	  anhöriga	  i	  en	  svår	  situation	  är	  också	  viktigt.	  Som	  patient	  ska	  man	  få	  vårdas	  där	  
man	  vill	  dö	  och	  ska	  inte	  behöva	  dö	  i	  ensamhet.	  Vården	  i	  livets	  slutskede	  och	  anhörigstöd	  
behöver	  bli	  ännu	  bättre.	  
	  
Varje	  år	  föds	  det	  nästan	  4	  000	  barn	  i	  regionen.	  Att	  bli	  förälder	  är	  något	  av	  det	  finaste	  och	  
största	  i	  livet.	  Det	  är	  viktigt	  att	  den	  första	  tiden	  blir	  så	  bra	  som	  möjligt	  för	  hela	  familjen.	  
För	  att	  båda	  föräldrarna	  ska	  kunna	  ha	  de	  bästa	  möjligheterna	  för	  att	  vara	  delaktiga	  
redan	  från	  början	  tycker	  vi	  är	  det	  viktigt	  att	  den	  andra	  föräldern	  alltid	  har	  möjligheten	  
att	  stanna	  över	  natt	  på	  BB.	  	  
	  
Psykisk	  ohälsa	  är	  ett	  folkhälsoproblem.	  Det	  är	  viktigt	  att	  tidigt	  få	  hjälp	  vid	  psykisk	  ohälsa	  
och	  därför	  behöver	  den	  psykiatriska	  öppenvården	  bli	  bättre.	  Väntetiderna	  för	  att	  som	  
vuxen	  få	  en	  neuropsykiatrisk	  utredning	  är	  allt	  för	  lång.	  Vi	  vill	  att	  dessa	  utredningar	  ska	  
omfattas	  av	  en	  vårdgaranti	  och	  att	  det	  ska	  finnas	  ett	  vårdval	  inom	  även	  öppen	  
psykiatrisk	  vård.	  Arbetet	  med	  att	  förebygga	  självmord	  behöver	  också	  bli	  bättre.	  
	  
Väldigt	  många	  personer	  lider	  av	  en	  kronisk	  sjukdom	  och	  hälso-‐	  och	  sjukvården	  måste	  på	  
ett	  bättre	  sätt	  möta	  dessa	  personers	  individuella	  behov	  och	  göra	  patienten	  mer	  delaktig	  
i	  sin	  egen	  vård.	  Som	  patient	  ska	  man	  ha	  inflytande	  över	  vården,	  tillgång	  till	  information	  
om	  sin	  sjukdom	  och	  vård	  och	  erbjudas	  samordnade	  insatser.	  Det	  är	  också	  viktigt	  
sjukdommen	  upptäcks	  tidigt	  och	  att	  det	  görs	  mer	  förebyggande	  insatser.	  	  
	  
En	  god	  tandhälsa	  är	  viktigt	  för	  hälsan	  och	  ett	  gott	  liv.	  För	  att	  göra	  tandvården	  mer	  
tillgänglig	  tycker	  vi	  att	  det	  ska	  finnas	  en	  mobil	  tandvårdsbuss	  som	  länets	  
tandvårdskliniker	  kan	  använda	  för	  tandvård	  av	  skolbarn	  och	  äldre	  på	  särskilda	  
boenden.	  
	  
Precis	  som	  vi	  idag	  har	  familjecentraler	  i,	  nästan,	  alla	  kommuner,	  där	  olika	  delar	  samlas	  
för	  att	  stötta	  och	  hjälpa	  barnfamiljer	  vill	  vi	  att	  liknande	  verksamheter	  fast	  där	  fokus	  är	  
våra	  seniorer	  ska	  finnas	  i	  alla	  regionens	  kommuner.	  Vi	  kallar	  dessa	  mötesplatser	  
Seniorcentraler.	  På	  Seniorcentralen	  ska	  hälsan	  stå	  i	  fokus,	  t.ex.	  kan	  det	  finnas	  möjlighet	  
att	  träna,	  kolla	  blodtrycket,	  prova	  på	  olika	  aktiviteter	  och	  träffa	  sjukgymnasten.	  
Kommunen,	  vårdcentralen	  och	  föreningslivet	  ska	  jobba	  tillsammans.	  Redan	  idag	  finns	  
det	  goda	  exempel	  och	  förebilder,	  bland	  annat	  från	  Tranås.	  	  
	  
Vi	  blir	  allt	  tjockare	  och	  allt	  fler	  lider	  av	  fetma.	  När	  inte	  egna	  försök	  eller	  primärvårdens	  
livsstilsmottagning	  hjälper	  för	  att	  gå	  ner	  i	  vikt,	  ska	  man	  kunna	  remitteras	  till	  en	  
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överviktsenhet	  där	  man	  kan	  få	  hjälp	  med	  kost,	  motion	  och	  KBT	  innan	  man	  erbjuds	  en	  
fetmaoperation.	  Någon	  sådan	  enhet	  finns	  inte	  i	  regionen	  idag.	  Det	  vill	  vi	  ändra	  på.	  
	  

• En	  gemensam	  ambulanshelikopter	  med	  Östergötland	  och	  Kalmar	  för	  snabbare	  
akutvård	  

• Den	  som	  drabbas	  av	  cancer	  ska	  i	  samband	  med	  besked	  om	  cancer	  erbjudas	  en	  
kontaktsjuksköterska	  och	  kunna	  påbörja	  behandling	  inom	  fyra	  veckor.	  

• Vården	  i	  livets	  slutskede	  ska	  utvecklas.	  
• Som	  nyblivna	  föräldrar	  ska	  man	  erbjudas	  att	  stanna	  tillsammans	  över	  natt	  på	  BB	  

med	  det	  nyfödda	  barnet	  
• Vårdvalet	  ska	  gälla	  även	  öppen	  psykiatrisk	  vård	  och	  inför	  en	  vårdgaranti	  för	  

neuropsykiatrisk	  utredning	  för	  vuxna	  
• Inrätta	  en	  mobil	  tandvårdsbuss	  i	  länet	  	  
• Seniorcentraler	  i	  alla	  kommuner	  
• Inrätta	  en	  överviktsenhet	  

	  
”Här	  uppmuntras	  man	  att	  engagera	  sig	  och	  ta	  ansvar.	  Här	  finns	  inte	  vi	  och	  dom	  –	  
här	  är	  vi	  bara	  vi.”	  
På	  få	  andra	  ställen	  i	  Sverige	  har	  det	  civila	  samhället	  en	  så	  självklar	  plats	  som	  i	  vår	  
region.	  Föreningar	  och	  organisationer	  har	  varit	  med	  och	  utvecklat	  vår	  region	  och	  fostrat	  
många	  av	  oss	  i	  demokrati	  och	  ansvarsfullhet	  gentemot	  varandra.	  Samhället	  är	  inte	  
detsamma	  som	  det	  offentliga:	  stat,	  kommun	  eller	  region.	  Det	  är	  så	  oändligt	  mycket	  
större.	  Samhället	  samlar	  familjer,	  ideella	  organisationer,	  byalag,	  kyrkor,	  kooperativ,	  
stiftelser	  med	  mera.	  Föreningar	  och	  organisationer	  gör	  varje	  dag	  ett	  ovärderligt	  arbete	  
med	  mottagning	  av	  invandrare,	  barn-‐	  och	  ungdomsverksamhet.	  Dessa	  ideella	  krafter	  
jobbar	  inte	  för	  pengar	  eller	  för	  sig	  själva.	  De	  lägger	  timme	  efter	  timme,	  dag	  efter	  dag	  på	  
att	  göra	  något	  för	  någon	  annan.	  
 
Vi	  vill	  att	  det	  offentliga	  och	  det	  civila	  samhället	  gör	  en	  överenskommelse,	  ett	  handslag,	  
om	  roller,	  förväntningar	  och	  krav	  på	  respektive	  part.	  Detta	  eftersom	  vi	  vet	  att	  ideella	  
föreningar	  och	  organisationer	  kan	  spela	  en	  stor	  roll	  och	  skapa	  värden	  på	  många	  
områden	  där	  kommuner,	  region	  och	  stat	  idag	  har	  stort	  inflytande.	  Givna	  områden	  är	  
ungdomsverksamhet,	  mottagning	  av	  invandrare	  och	  anti-‐mobbningsarbete,	  men	  även	  
inom	  områden	  som	  traditionellt	  varit	  det	  offentligas,	  så	  som	  skola	  och	  omsorg	  både	  kan	  
och	  bör	  det	  civila	  samhället	  spela	  en	  viktig	  roll.	  
	  
Vi	  som	  kristdemokrater	  lovar	  att	  vara	  det	  civila	  samhällets	  försvarare	  oavsett	  om	  hotet	  
kommer	  från	  EU-‐direktiv	  om	  föreningsmoms	  på	  korven	  som	  säljs	  på	  
ungdomsfotbollscupen	  eller	  om	  det	  kommer	  från	  andra	  politiker	  som	  tycker	  det	  är	  bäst	  
om	  kommun,	  region	  och	  stat	  sköter	  allt.	  
	  

• Ett	  handslag	  mellan	  det	  offentliga	  och	  det	  civila	  samhället	  om	  roller,	  
förväntningar	  och	  krav	  på	  respektive	  part.	  

• Prioritera	  föreningar	  och	  organisationer	  av	  och	  för	  barn	  och	  unga.	  
	  
”Vi	  återkommer	  till	  regionen	  gång	  efter	  gång	  trots	  att	  vi	  inte	  bor	  här.	  Det	  finns	  
alltid	  något	  nytt	  att	  uppleva	  eller	  något	  nytt	  evenemang.”	  
Polkagrisar	  från	  Gränna,	  skidåkning	  i	  Isaberg,	  konst	  och	  design	  på	  Vandalorum,	  gamla	  
tiders	  liv	  i	  Åsens	  by,	  Vätterns	  kilometerlånga	  sandstrand,	  westernlivet	  på	  High	  
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Chaparall,	  Dreamhack,	  det	  öppna	  landskapet	  –	  listan	  på	  allt	  som	  vår	  region	  har	  att	  
erbjuda	  turister	  och	  besökare	  från	  när	  och	  fjärran	  kan	  göras	  lång.	  Men	  det	  finns	  mycket	  
att	  göra	  när	  det	  gäller	  samordning,	  att	  se	  till	  att	  de	  som	  kommer	  och	  besöker	  vår	  region	  
stannar	  en	  extra	  dag	  eller	  två	  och	  att	  det	  kommer	  tillbaka	  igen	  och	  igen.	  	  
	  
Ibland	  krävs	  det	  att	  man	  är	  fler	  som	  hjälps	  åt	  för	  att	  man	  tillsammans	  ska	  kunna	  fixa	  
något	  riktigt	  stort.	  Går	  vi	  ihop	  och	  blir	  bättre	  på	  att	  samarbeta	  både	  region,	  kommun,	  
föreningsliv	  och	  näringsliv	  kan	  vi	  göra	  riktigt	  stora	  evenemang	  som	  sätter	  
jönköpingsregionen	  på	  kartan	  och	  lockar	  hit	  massor	  av	  besökare.	  
	  
Naturligtvis	  ska	  det	  vara	  enkelt	  och	  roligt	  att	  semestra	  med	  hela	  familjen	  i	  vår	  region.	  Ett	  
sätt	  att	  göra	  det	  lite	  enklare	  för	  turistande	  familjer	  är	  att	  samla	  attraktioner,	  evenemang	  
och	  besöksmål	  som	  uppskattas	  av	  hela	  familjen	  på	  ett	  ställe	  och	  tydligt	  visa	  upp	  dessa.	  
	  
För	  att	  underlätta	  resandet	  och	  turistandet,	  oavsett	  om	  besökarna	  kommer	  från	  andra	  
platser	  eller	  är	  turister	  på	  hemmaplan,	  ska	  det	  finnas	  ett	  besökskort.	  Ett	  kort	  som	  ger	  
innehavaren	  möjligheten	  att	  resa	  på	  länstrafikens	  bussar	  och	  tåg	  och	  som	  är	  laddat	  med	  
förmånliga	  erbjudanden	  om	  boende,	  evenemang	  och	  entréer.	  
	  
Ett	  rikt	  och	  brett	  utbud	  av	  kultur	  är	  bra	  både	  för	  att	  locka	  besökare	  och	  för	  att	  ge	  oss	  
som	  bor	  här	  härliga	  upplevelser.	  Kulturen	  är	  så	  mycket	  viktigare	  än	  bara	  en	  enstaka	  
trevlig	  konsert	  då	  och	  då.	  Kultur	  gör	  oss	  faktiskt	  friskare,	  och	  genom	  kulturen	  får	  vi	  
möjligheten	  att	  lära	  oss	  och	  att	  förstå.	  Den	  mesta	  kulturen	  skapas	  inte	  av	  professionella	  
utan	  av	  sådana	  som	  dig	  och	  mig,	  som	  sjunger	  i	  kör,	  spelar	  amatörteater	  eller	  kanske	  
ägnar	  fritiden	  åt	  fotografering.	  Vi	  tycker	  det	  är	  viktig	  att	  en	  stor	  del	  av	  våra	  
gemensamma	  pengar	  går	  till	  det	  fria	  kulturlivet,	  det	  som	  inte	  är	  en	  del	  av	  den	  ”offentliga	  
servicen”.	  Samtidigt	  ska	  vi	  naturligtvis	  se	  till	  att	  fler	  får	  tillgång	  till	  t.ex.	  de	  fantastiska	  
föreställningarna	  som	  sätts	  upp	  på	  Spira	  och	  de	  professionella	  kulturarbetarna	  på	  
Smålands	  musik	  och	  teater.	  	  
	  
Bara	  för	  att	  man	  har	  en	  funktionsnedsättning	  och	  behöver	  hjälp	  av	  en	  kompis,	  farfar	  
eller	  syrran	  ska	  man	  inte	  hindras	  från	  att	  kunna	  resa	  till	  olika	  evenemang,	  besöksmål	  
eller	  aktiviteter.	  Därför	  ska	  det	  finnas	  ett	  kompis-‐kort	  som	  gör	  att	  den	  som	  följer	  med	  
och	  ger	  det	  där	  extra	  stödet	  som	  kan	  behövas	  får	  åka	  gratis	  på	  länstrafikens	  bussar	  och	  
tåg.	  	  	  	  
	  

• Utveckla	  eventmöjligheterna	  genom	  samverkan	  och	  samarbete	  mellan	  region,	  
kommun	  och	  näringsliv	  

• Samordna	  information	  om	  besöksmål	  och	  evenemang	  som	  riktar	  sig	  mot	  
turistande	  familjer	  så	  de	  finns	  på	  ett	  gemensamt	  ställe	  

• Ett	  besökskort	  laddat	  med	  resande	  och	  förmånliga	  turisterbjudanden	  
• Ett	  rikt	  kulturliv	  i	  hela	  länet	  bygger	  på	  amatörer,	  det	  fria	  kulturlivet	  och	  

professionella	  inom	  Smålands	  Musik	  och	  Teater.	  	  
• Kompiskort	  på	  Länstrafiken	  för	  kompisar	  till	  funktionsnedsatta	  

	  
”Region	  Jönköpings	  län	  är	  inte	  nog,	  vi	  måste	  bilda	  en	  större	  region”	  
Vi	  tror	  att	  det	  krävs	  en	  större	  region	  för	  att	  möta	  framtidens	  utmaningar	  och	  arbetar	  
därför	  för	  att	  Region	  Jönköping	  ska	  ingå	  i	  en	  större	  geografisk	  region	  tillsammans	  med	  
Östergötland	  och	  Kalmar	  med	  öppenhet	  för	  Kronoberg	  och	  Blekinge.	  


