
Valmanifest Region Jämtland Härjedalen 

Miljöpartiet de gröna 

 

Vi vill att Region Jämtland Härjedalen ska ligga långt fram i arbetet med omställningen till ett 
hållbart samhälle. Vi ska minska våra utsläpp och skydda vår värdefulla natur. 

Att arbeta förebyggande med hälsa och välmående är viktigt för oss.  

 

Hälso- och sjukvård 

När du blir sjuk ska det vara lätt att få kontakt med vården nära dig. Oavsett vem du är ska 
du bemötas med respekt och kompetens. Vi vill: 

 

• Att hälsocentralerna utvecklas och får fler kompetenser  
 

• Satsa på kultur och natur både som rehabilitering och i förebyggande syfte 
 

• Att barn och ungdomar med psykisk ohälsa ska få hjälp tidigt 
 

• Att fler hälsocentraler skaffar HBTQI - certifiering/ diplomering 

 

Miljö och Klimat 

Det är bråttom nu om vi ska nå våra klimatmål. Jämtland Härjedalen har goda förutsättningar 
att nå dit genom att ställa om våra transporter, energieffektivisera och se till att konsumera 
hållbart. Vi vill: 
 
 

• Öka takten för att nå en Fossilbränslefri region 2030  
 

• Utveckla Energikontoret till ett Omställningskontor   
 

• Satsa på solceller på regionens fastigheter 
 

Kollektivtrafik, kommunikation och infrastruktur 

Vi vill utveckla smartare sätt att resa och transportera oss. Kollektivtrafiken behöver stärkas i 
hela regionen. Vi vill: 

• Minska utsläpp från resor och transporter 

 
• Införa system för samordnade varutransporter 

 
• Utveckla kollektivt resande med både tåg och buss 

 
 



• Planera för fler gång- och cykelvägar  
 
 

 
Kultur och demokrati  
 

Vi värnar den fria kulturen och yttrandefriheten. Det är grunden för ett demokratiskt samhälle 
där alla får chans att uttrycka sig. Vi vill:  

• Skapa goda förutsättningar för kultur i hela länet och stötta fria aktörer 
 

• Ge fler barn och unga möjlighet att uppleva och utöva kultur 

 
• Utveckla fler former för demokratiska samtal tillsammans med föreningslivet och våra 

folkhögskolor 

 

Saepmie 

Vi befinner oss mitt i Saepmie och har som samiskt förvaltningsområde ett särskilt ansvar för 
att ta tillvara på urfolket samernas intressen och rättigheter. Vi vill: 
 
 

• Stärka arbetet med samiska rättigheter genom arbete med urfolksdeklarationen.  
 

• Stötta Gaaltijes arbete för etablering av ett samiskt museum 

 

Hållbart Näringsliv  

Som region har vi ansvar för att ge våra företagare de bästa förutsättningarna att verka i 
länet. Att driva lönsamma företag på ett klimatsmart sätt behöver bli enklare. Vi vill: 
 
 

• Stimulera jämställt företagande  
 

• Satsa på hållbart företagande  
 

• Verka för att mer livsmedel produceras i länet 
 

 
 
 

 

 
 

 


