
   Klimatet kan inte vänta 
    – vi måste ställa om 
   till ett hållbart samhälle 
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VAlMAniFesT



Klimatfrågan är en av vår tids 
största utmaningar. 
De beslut vi tar nu är avgörande 
för planeten och 
kommande generationer. 
Miljöpartiet vill öka takten för att sverige ska bli världens första fossilfria 
välfärdsland. Det kräver modiga beslut och envis uppföljning. Vårt sverige 
är ett attraktivt land där vi genom att gå före öppnar för innovation och 
utveckling.

städer ska ha ren luft och grönska. Vi prioriterar de som cyklar, går och 
åker kollektivt. Vi vill ha fler hus i trä istället för betong. 

Vi vill öka andelen ekologisk mat. Vi vill gynna närodlat och vegetariskt. 
Vi vill att regionen serverar mat som är god, hälsosam och samtidigt bra för 
klimat och miljö.

sverige skall ta ansvar för vårt lands egen livsmedelsförsörjning och det 
finns stor anledning att vi ökar vår självförsörjningsgrad, bl. a. beredskaps-
skäl och klimatskäl.

Varje år försvinner 700 hektar svensk jordbruksmark genom exploate-
ring. i Jönköpings län är exploateringstakten högre än riksgenomsnittet. 
Miljöpartiet vill att Region Jönköpings län initierar ett samarbete med 
länets kommuner för att värna jordbruksmarken.

Idag finns många hot mot vårt livsviktiga dricksvatten. Vi anser att 
Region Jönköpings län ska ta ett samordningsansvar för att värna hela 
länets dricksvattenförsörjning. som ett led i detta arbete måste regionen 
vara aktiv i att motverka en etablering av en gruva i norra Kärr.  



Vi vill:
– Förbättra kollektivtrafiken i hela länet genom ökad turtäthet, lägre priser, 
fler expressbusslinjer och möjlighet till anropsstyrd kollektivtrafik.
– Införa ett seniorkort, 65+, som gäller dygnet runt inom kollektivtrafiken, 
och med samma pris som ungdomskortet.
– Skapa cykelvägar över hela länet.
– Att det ska vara lätt att ta med sig cykeln på regionbussar och tåg.
– Öka stödet till enskilda vägar på landsbygden.  
– Att regionen upphör att subventionera Jönköping Airport.
– Att regionen initierar ett samarbete mellan länets kommuner för att 
skydda jordbruksmarken.
– Öka livsmedelsproduktionen i länet.
– Att den mat som serveras i regionens regi är hälsosam och klimatsmart, 
producerad på ett sätt som uppfyller svenska miljö- och djurskyddskrav, 
om möjligt närproducerad och på sikt 100% ekologisk.
– Utveckla våra naturbruksgymnasier och stärk deras roll i omställningen 
till ett hållbart och robust samhälle.
– Säkra våra dricksvattentäkter, bl a därför vill vi motverka en etablering 
av gruvbrytning i Norra Kärr.



En jämlik sjukvård som utgår från behoven
Regionens största verksamhetsområde är sjukvården och även här behövs 
Miljöpartiets politik. 

Utvecklingen inom länets sjukvård denna mandatperiod har inneburit 
ökande personalstress, vårdplatsbrist och kraftigt stigande hyrläkarkost-
nader. länsdelssjukhusens framtid som akutsjukhus är allvarligt hotad. i 
slutänden är det patienterna och patientsäkerheten som drabbas.

Miljöpartiet vill föra en annan sjukvårdspolitik – som utgår från behoven, 
skapar goda arbetsvillkor för personalen och särskilt värnar utsatta grupper. 
Vi är beredda att göra det som krävs för att länet även fortsättningsvis ska 
ha tre akutsjukhus. Vi vill också stärka resurserna till primärvården för att 
upprätthålla god tillgänglighet.

Särskilt värna utsatta grupper
Det finns en risk att vårdens begränsade resurser används till att ge vård 

efter efterfrågan snarare än vård efter behov. Då kan mindre röststarka 
patientgrupper missgynnas. idag ser vi att vår region lägger förhållandevis 
lite resurser på habilitering och palliativvård ur ett nationellt perspektiv. Det 
finns behov av resursförstärkning för att säkerställa en god vård till särskilt 
personer inom habiliteringen, för individer som lider av psykisk ohälsa, för 
multisjuka och äldre patienter samt för personer i livets slutskede. 

Vi vill:
– Kraftsamla för att minska köerna till barn- och ungdomspsykiatrin.
– Öka resurserna till habilitering.
– Minska tvångsvården inom psykiatrin och förbättra missbruksvården.
– Att alla vårdcentraler arbetar efter konceptet äldremottagning med 
särskild kontaktsjuksköterska och fast läkarkontakt. 
– Erbjuda såväl personer över som under 65 år rehabilitering av hög 
kvalitet vid sjukdom och skada.
– Att regionen tillsammans med kommunerna inrättar palliativa gästhem 
i alla tre sjukvårdsområdena.
– Att regionen erbjuder asylsökande och s k papperslösa rätt till vård 
utifrån behov utan åtskillnad mot svenska medborgare.



Främja det friska och ökat stöd vid kronisk sjukdom
Många sjukdomar orsakas av livsstilsfaktorer. Bättre kost, fysisk aktivitet 
och mindre stress förbättrar hälsan hos såväl friska som sjuka. Vi vill att 
alla vårdcentraler ska kunna erbjuda hjälp och stöd att bryta osunda 
levnadsvanor, gärna i samverkan med kommunerna. 

Hjärtats hus är en mötesplats på Ryhovsområdet  för personer med 
erfarenhet av cancer. Vi vill att denna verksamhet sprids till samtliga 
länsdelar och utvidgas även till andra diagnosgrupper. Vi vill också öka 
stödet till kroniskt sjuka bl a genom fler lärcaféer och självhjälpsgrupper.  
Lärcafé är en slags patientutbildning som bygger på ett samspel mellan 
personer med samma diagnos/sjukdom och vårdpersonal.

Vi vill:
– Inrätta livsstilsmottagningar inom primärvården, gärna i samverkan 
med kommunerna.
– Verksamheten vid Hjärtats hus ska spridas till samtliga länsdelar och 
vidgas till fler diagnosgrupper. 
– Att återkommande lärcaféer hålls för ett antal prioriterade diagnoser i 
samtliga tre sjukvårdsområden som en integrerad del av vården. 

Personalen – vår viktigaste resurs
Kompetensförsörjningen inom sjukvården och tandvården är helt avgörande 
för våra länsinvånares möjligheter att få en god sjukvård i framtiden. Det 
råder idag stor brist på flera yrkesgrupper, bl sjuksköterskor, läkare, psykolo-
ger, och tandläkare inom vissa delar vården. Åtgärder för att skapa en god 
arbetsmiljö med bra arbetsvillkor för att rekrytera och behålla personal till 
sjukvården och tandvården är en av regionpolitikens allra viktigaste uppgif-
ter. Arbetstidsförkortning är ett viktigt verktyg för att nå en hållbar arbets-
belastning, minska ohälsan och öka arbetets attraktivitet.  Vi vill införa 
arbetstidsmodellen 80-10-10 för vårdpersonal inom akutsjukvården – 80% 
kliniskt arbete, 10% kvalitetsarbete/kompetensutveckling, 10% friskvård. 
Dessutom vill vi erbjuda personal som fyllt 62 år arbetstidsförkortning 
enligt modellen 80-90-100: 80% arbete, 90% lön, 100% pensionsinbetalning

Vi vill:
– Erbjuda arbetstidsförkortning till vårdpersonalen inom akutsjukvården 
samt till de medarbetare som fyllt 62 år. 
– Förbättra löneutvecklingen för vårdpersonal så att det blir attraktivt 
att stanna kvar i yrket hela yrkeslivet.
– Förbättra introduktionen för nyanländ sjukvårdspersonal från andra 
länder och ordna ”snabbspår” in till vården.



Utveckla – inte avveckla – våra tre akutsjukhus
Många i personalen på våra länsdelssjukhus upplever idag en känsla av 
osäkerhet inför framtiden; och särskilt på vissa kliniker har skett ett påtag-
ligt kompetenstapp vad gäller bland annat specialistläkare och sjuksköter-
skor. Det finns en stor risk för en ond cirkel med rubbad framtidstro hos 
yngre sjukvårdspersonal som kanske inte vågar satsa på att stanna kvar på 
dessa sjukhus. långsiktiga strategier och planering krävs nu för att vända 
den negativa utvecklingen och skapa positiva bemanningsspiraler och 
framtidstro på alla våra tre sjukhus i länet.

Vi vill:
– Ta fram en strategi och handlingsplan för hur kompetensförsörjningen 
på våra tre sjukhus långsiktigt ska säkras. 
– Att eventuell centralisering av vård ska ske på ett balanserat sätt så att 
den inte missgynnar länsdelssjukhusen.
– Att barn och ungdomar även fortsättningsvis ska kunna vårdas 
inneliggande på samtliga tre sjukhus i länet.
– Att inga fler neddragningar av vårdplatser görs.

Ett dynamiskt och hållbart näringsliv
Vi vill främja den gröna omställningen och stärka stöden för  hållbara 
affärsmodeller. Vi ser gärna att fler jobb än idag är knutna till skogen och 
landsbygden. 

För Miljöpartiet är det nödvändigt att stötta etableringar av mindre 
traditionella företagsformer, såsom kooperationer och sociala företag. 
För att komma åt arbetslösheten behöver stöden till mindre företag 
intensifieras. För att nå målet att nyanlända snabbt kommer ut på arbets-
marknaden behöver den språkliga och etnokulturella kompetensen inom 
de regionala innovationssystemen och de företagsstödjande aktörerna 
förbättras. Dessutom behöver arbetsmarknaden bli mer inkluderande för 
personer med svag anknytning till den.

Vi vill:
– Särskilt stödja utvecklingen av de gröna näringarna såsom jordbruk, 
skogsbruk och ekoturism  i vår region. 
– Stärka den språkliga och kulturella kompetensen inom de regionala 
innovationssystemen och de företagsstödjande aktörerna.
– Öka stöden till mindre företag och främja socialt integrerande företagande.
– Införa en näringslivsstrategi för fler och växande företag som kan minska 
arbetslösheten bland grupper med svag anknytning till arbetsmarknaden.
 



Kultur för alla
Regionens egna verksamheter och institutioner ska sträva efter att vara en 
trygg hamn för skapande i ett kreativt hav. Region Jönköpings län har en 
lång och stark tradition av arrangörskap och innovation inom spelkulturen, 
något som vi vill utnytta och utveckla genom att instifta ett spelkulturinsti-
tut. Alla barn och unga i Region Jönköpings län har lika rätt till regionens 
kulturutbud oavsett förutsättningar såsom bostadsort, och skolval. Barn 
och ungdomars närvaro på Kulturhuset spira ska utvecklas tillsammans 
med de fria professionella kulturutövarna i regionen samt breddas med en 
infrastruktursatsning för att nå alla. 

Vi vill:
– I samverkan och samråd med civilsamhälle, akademi och näringsliv 
instifta ett spelkulturinstitut.
– I armkrok med kommunerna och tillsammans med fria kulturproducenter 
erbjuda alla elever i länets skolor kulturupplevelser såväl på plats i den 
egna skolan som på Spira.
– Genomföra en oberoende utredning av organisationen, arbetsmiljön och 
verksamheten på Smålands Musik och Teater.
 



Klimatet kan
inte vänta.
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