#därförfolkpartiet
Länspolitiskt handlingsprogram för Folkpartiet liberalerna i Jönköpings län
Som medborgare i Jönköpings län har du rätt till den vård och service du behöver, när du behöver den!
För folkpartiet är därför tillgänglighet, kontinuitet, kvalitet, rättvisa och jämlikhet ledord när vi
bygger framtidens landsting och region. Det avspeglar sig såväl i våra viktigaste frågor som i
det helhetsperspektiv vi lägger på framtidens sjukvård, infrastruktur, kultur, utbildning och
miljö i Region Jönköpings län.

Det viktigaste först
 Kvälls- och helgöppet på vårdcentralerna
Barn och vuxna blir sjuka alla tider på dygnet, inte bara mellan 8 och 17. Vi vill därför att
vårdcentralerna i länet börjar med kvällsöppet och helgöppet. Det ökar möjligheten för dig att
besöka din egen vårdcentral istället för jourcentralen, du får träffa den läkaren som känner dig
bäst och på en tid som passar dig och din familj.

 Storsatsning på specialistsjuksköterskor
Det är dags att satsa på våra duktiga specialistsjuksköterskor. Därför föreslår vi extra lönepåslag
under kommande år.
Precis som lärarna idag har fått möjlighet att göra karriär via lektorstjänster och förstelärartjänster ska det också vara möjligt för våra duktigaste sjuksköterskor att söka och få karriärtjänster.
Vi vill införa 150 förstaskötersketjänster i vårt landsting under kommande mandatperiod.
Specialistvård kräver kompetent personal. Bristen på specialistsjuksköterskor breder ut sig över
landet, så även i vårt län. Anestesi- operations- och intensivvårdssjuksköterskor måste finnas
för att säkra operationer ska kunna genomföras. Sjuksköterskor med geriatrisk och psykiatrisk
kompetens saknas redan idag. Därför satsar vi extra på specialistsjuksköterskors vidareutbildning under nästa mandatperiod. Tjugo sjuksköterskor per år ska ges möjlighet till så kallad
Akademisk specialistutbildning där utbildningen till specialistsjuksköterska varvas med praktik
på arbetsplatsen.
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 En ambulans till i varje länsdel
När vissa vill satsa på en ambulanshelikopter tror vi att du och andra länsinvånare har mer nytta
av fler vanliga ambulanser. Vi vill att 90 % av alla som behöver en akutambulans ska kunna
nås av en sådan inom 20 minuter. För att nå dit behöver ambulansverksamheten förstärkning,
till att börja med vill vi satsa på tre ambulanser till, en i varje länsdel.

Ett fullsortimentparti
Allt ryms inte på förstasida, vi vill mer även på andra områden, nedan följer flera av våra viktigaste punkter för ett liberalare län.

Sjukvård
Din egen läkare är målet
Du har rätt till en fast läkarkontakt vid dina besök på vårdcentralen. Mycket har blivit bättre
men än är vi inte framme. Vi ger oss inte förrän alla har sin egen läkare!
Fortsätt bygga ut vårdvalet
Vårdvalet av din vårdcentral har varit mycket lyckat, vi har idag fler vårdcentraler än någonsin
tidigare, och fler allmänläkare. Fortsätt därför att bygga vidare på vårdval även inom specialistsjukvården där det är möjligt utan att äventyra kvalitén och jourverksamheten på våra sjukhus.
Erbjud 70-åringarna hälsosamtal
Hälsosamtalen med länets 40-, 50- och 60-åringar har givit goda resultat. Vi vill utöka möjligheten till även till 70-åringar. Genom att jobba förebyggande med hälsosamtal ökar vi välbefinnandet och livskvalitén.
Kortare köer för barn och unga inom psykiatrin (BUP)
Barn som söker till BUP är ofta i en akut situation där de själva, deras familjer, skolan och
övriga sociala nätverk farit illa under en längre tid, ibland tar kontakten med vården allt för lång
tid.
Samarbetet mellan landstinget och länets kommuner för att skapa en ”första linjens BUP” i de
tre länsdelarna ska fördjupas. Landstinget ska vara drivande för att ge råd och vård rörande
neuropsykiatriska diagnoser som exempelvis ADHD, Aspergers och autism mer tillgängliga för
barn och deras familjer. Möjligheten till öppenvård ska förbättras.
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Missbruksvård
Prioritera drogförebyggande arbete för att minska alkoholberoende och användning av andra
droger. Samarbetet mellan kommuner och landsting måste intensifieras för att resurserna ska
räcka till i framtiden.
Fortsätt satsningarna på missbruk/riskbruk på vårdcentralerna för tidig upptäckt och snabb behandling av såväl missbrukarna som deras drabbade familjer.
Våld mot kvinnor och barn
Folkpartiet motarbetar våld i alla dess former. Hemmet ska vara en tryggad plats för kvinnor
och barn. Folkpartiet stöder landstingets och kommunernas gemensamma satsningar på kvinnojourer, kvinnofridsrådgivning och alternativ till våldsmottagningen (fd mansrådgivningen).
Vi vill påskynda möjligheten till permanent mottagning och rådgivning i hela länet för män
som använder våld.
Inrätta ett länsövergripande behandlings- och kompetenscentrum för våldsutsatta. Fortsätt arbetet med barnkonventionen för skydd mot våld och övergrepp mot barn.
Folkhälsa
Civilsamhällets många föreningar, främst idrottsrörelsen och friluftsorganisationerna, har också
stor betydelse för möjligheterna till bättre hälsa bland både barn och vuxna.
Målsättningen är att Sverige ska ha världens friskaste befolkning. De områden där hälsooch sjukvården kan göra störst insatser handlar om att förebygga och behandla för hög alkoholkonsumtion, minska tobaksbruket och främja fysisk aktivitet.
Rökningen är den enskilt största orsaken till sjukdom och för tidig död världen över och antalet
rökare ökar. I Sverige dör årligen runt 12,000 människor av sin rökning. Sverige har skrivit
under WHO:s Tobakskonvention och har därmed förbundit sig att förebygga och minska rökningen. Idag röker runt 13 procent av svenskarna. Att förhindra rökning bland unga är den
viktigaste åtgärden. Det behövs ett målmedvetet tobaksförebyggande arbete i hela samhället.
Inom sjukvården ska t ex alla som röker ha rätt till rökavvänjning.
Tre länsdelar – tre sjukhus
Vi värnar våra tre akutsjukhus i länet, de kommer att behövas för att kunna ge bra akutvård
snabbt och samtidigt kunna erbjuda bra specialistvård. För att jämna ut skillnaderna mellan
länsdelarna när det gäller väntetider och vårdkvalitet behöver varje sjukhus öka sin specialisering. Allt ska behandlas, men inte nödvändigtvis överallt. God vård i rätt tid och på rätt sätt
kräver hög kompetens och högt kunnande hos personalen. Då kan du som patient känna dig
trygg.
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Vårdcentraler Plus
Jönköpings län har bland Sveriges bästa vårdcentraler, men allt kan alltid bli bättre. Vi vill att
vårdcentralerna ska ges möjlighet att specialisera sig för att bättre möta dina behov och bättre
ta tillvara på sin personals specialkunskaper. Det kan vara specialisering mot äldre, kroniskt
sjuka, överviktiga, psykisk ohälsa eller annat för vilket det finns ett behov. En vårdcentral som
utvecklar sin verksamhet ska kunna certifieras som Vårdcentral Plus. Alla vårdcentraler ska
vara lika bra, men de behöver inte vara lika, låt tusen blommor blomma!

Ge andrum för stillhet
Stillhet, meditation, kontemplation eller andakt. Kärt barn har många namn. Sjukhusens andaktsrum fyller en viktig funktion i läkandet, en plats där man kan finna ro i oron. Existentiella
frågor väcks ofta i samband med sjukdom. Vi värnar stödet till denna verksamhet och vill se
till att den utvecklas och kan växa där det finns behov.

Vi satsar på våra anställda
Jämställda arbetsplatser
Vi vill jobba ännu aktivare för jämställda löner, lika lön för lika arbete. Med lönekartläggning
och riktade åtgärder vill vi långsiktigt och permanent ta bort orättvisa skillnader mellan män
och kvinnors löner. Kompetens ska avgöra din lön, inte ditt kön.
Utbildning ska löna sig
Bra utbildade specialistsjuksköterskor räddar liv och sparar resurser i vården. Vi satsar nu på
tjugo årliga utbildningsplatser till Akademisk specialistsjuksköterska. En sjuksköterska ges
tjänst som specialistsjuksköterska och får läsa på halvfart och jobba på halvfart med bibehållen
lön.
Fler vägar in – fler valmöjligheter väl inne
Vi vill ha fler praktikplatser och yrkesintroduktionsplatser inom landstingets verksamheter. Låt
fler som idag befinner sig i utanförskap träna och utbilda sig till ett vårdyrke.
Validering av utländska utbildningar måste förbättras och gå snabbare än idag. Vi behöver ta
till vara på våra nya svenskars kunskaper och erfarenheter bättre än idag.
Vi säger ja till löneväxling, du som anställd i landstinget ska kunna bestämma över din lön. Vill
du växla den mot andra förmånliga tjänster ska det vara möjligt.
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Utbyte berikar – satsa på studentutbyte och stipendier
Vi vill öka satsningarna inom landstinget på utbyte av studenter inom och utom riket, erfarenheter berikar och utvecklar all verksamhet, även vården.
Vi vill inrätta doktorandstipendier för olika yrkesgrupper inom landstinget. Det ökar kvalitén
och mångfalden på våra vårdcentraler och sjukhus.

Kultur & Turism
Kultur i hela länet – hela länets kultur
Länsmuseet och Vandalorum, Smålands Musik & Teater, Spira. Länet har många fantastiska
kulturbärare idag. Vi vill möjliggöra för dessa och andra kulturaktörer att sprida sina framträdanden i hela vårt län genom besöksutställningar, teater- och konsertturnéer mm. Länets kultur
ska kunna komma alla till del.
Stig på kulturtåget
Ibland är det enklare för Mohammad att komma till berget än tvärt om. Genom att ordna med
kulturtåg och kulturbussar vill vi möjliggöra för länets invånare att enkelt ta sig till föreställningar och utställningar i andra länsdelar.
Digitalisera mera
Utställningar och bildkonst kan digitaliseras och göras tillgängliga för länets medborgare via
webb-utställningar. Biblioteken kan utveckla utlåningen av e-böcker ännu mer. Modern teknologi ska vara en hjälp och inte ett hinder för att sprida kulturen över länet.
Studieförbunden – en viktig röst för mångfald
Studieförbunden tillför en mångfald av röster till länets kulturarbete, allt från studiecirklar i
språk och invandrarverksamhet till aktiviteter för människor med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Vi värnar studieförbundens verksamhet och vill bibehålla deras anslag under
kommande år.
Smålands Turism – vårt fönster mot världen
Jönköpings län är en av Sveriges vackraste och mest lättillgängliga regioner. Stöd utvecklingen
av Smålands Turism för en effektiv marknadsföring av hela länet nationellt och internationellt.
Stimulera satsningar på olika turist- och fritidsföretag samt kreativa upplevelseprojekt i såväl
regionens tätorter som på landsbygden.
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Regional utveckling
Se bortom länets gränser – bygg inga murar
Region Jönköpings län i all ära, men det är först med en större region som vi kan dra nytta av
gemensamma muskler för infrastrukturutveckling och regional växtkraft. Vi vill att vår region
under kommande år växer till att även omfatta Östergötland och de båda andra Smålandslänen.
Tillsammans är vi starka där vi delade är svaga.
Genom en större region skapar vi en bättre förutsättning för ekonomisk tillväxt samt en effektiv
och fungerande hälso- och sjukvård. En framtidsinriktad region ser jämställdhet och ett utvecklat integrationsarbete som viktiga framgångsfaktorer.
Ta vara på entreprenören
Entreprenörsandan i länet ska stimuleras gnom att utveckla och samordna olika näringslivssatsningar bland annat genom EU:s strukturfonder, ALMI och Science Park.
Prioritera lärlingsutbildningar och att få in unga i arbetslivet. Landstinget kan här gå före och
ge plats för fler lärlingar inom sin verksamhet.
Skapa ett Entreprenörscentrum för att utveckla entreprenörskap för upplevelse- och besöksnäringen, satsa på länets unika kombination av småföretag, naturupplevelse och turism.
Skapa ett kompetenscenter för plast- och metallindustrin
Tillverkningsindustrin i länet har stor betydelse för vårt välstånd. Vi vill skapa bättre förutsättningar för att industrin ska kunna växa och utvecklas. För det krävs en hög kunskapsnivå inom
modern produktionsteknik. För att länets industriföretag ska kunna klara av den globala konkurrensen vill vi skapa ett regionalt kompetenscentrum med forsknings- och utvecklingsresurser för bearbetning av plast och metall.

Trafik & Miljö
Höghastighetståg – vår största framtidssatsning
Arbetet med att planera och bygga Götalandsbanan och Europabanan är av yttersta vikt för hela
vår region. Vi vill skynda på arbetet genom att intensifiera påtryckningar på Trafikverk och
regering. Denna satsning kommer att ha betydelse före länet i hundra år, ju snabbare nya tåglinjer byggs desto bättre!
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Jönköping Airport – en viktig del i vår infrastruktur
Flygplatsen vid Axamo är av stor vikt för många av länets företag. Att flygplatsen får vara kvar
och utvecklas är därför viktigt för hela regionen. Vi vill att landstinget ger fortsatt stöd för att
behålla en fungerande flygplats i länet.
Förbättrad länstrafik – ett rundare län
Att lätt ta sig med tåg och buss till länets olika delar och bortom länets gränser är viktigt för
människor i vardagen. Dagens zonindelning gynnar inte pendling till och från arbete. Det måste
ses över. Ett rundare län med färre zoner tjänar alla på.
I glesbygd ska fasta men glesa turer ersättas med anropsstyrd kompletteringstrafik. Det ger
tätare turer till lägre kostnad än idag. Skapa förutsättningar för att enkelt kunna ta med cykel på
landsortsbussar och tåg.
Förenkla och bygg ut färdtjänsten
Färdtjänst och sjukresor ska samordnas med samma egenavgift för samma reslängd inom hela
länet. Sjukresor ska inkludera apoteksresor vid behov.
Våra naturbruksgymnasier – en resurs i framkant
Länets naturbruksutbildningar i Tenhult och Stora Segerstad ska ligga i framkant vad gäller
utbildningar i gröna näringar och eget företagande inom skog, jord och natur.
Hållbar upphandling
Landstingets upphandling ska präglas av ekologisk hållbarhet. Mindre gifter i den mat vi servera sjuka, gamla och barn mår alla bra av. Vi vill öka mängden ekologiska och närproducerade
inköp av såväl mat som fordon i en hållbar takt.
Fånga solen på våra tak
Landstingets byggnader har många och stora tak. Vi vill utöka mängden solfångare för elproduktion över de kommande åren. Ny teknik ger goda förutsättningar för såväl energieffektiviseringar som lönsamma investeringar i förnyelsebar solenergi.
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