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FÖRORD 

Regionen skall verka för bra miljö, goda möjligheter till arbete, utbildning och utveckling, bra 

kommunikationer och ett rikt kulturliv samt ge förutsättningar för god hälsa och ett bra liv. Det får 

människor att söka sig till länet och det får dem att stanna. 

Regionen styrs av representanter valda i allmänna val av länets invånare. 

Vi presenterar här Vänsterpartiet Jönköpings läns politik för att nå dessa mål. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Vi är Vänsterpartiet 

  

Vi är ett socialistiskt, feministiskt och ett antirasistiskt 

parti, som vilar på en ekologisk hållbar grund. 

 

Utifrån socialismen och feminismen analyserar vi alla 

politiska frågor och tar ställning i dem.  

Vi anser att det inte räcker att rädda klimatet på 

individnivå, därför krävs det politisk handling. 

 

Samhället ska vara till för alla och vara ett tryggt 

samhälle, där alla kan känna sig hemma. 
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önköpings län är en region huvudsakligen bestående av småkommuner och präglas till 

stor del av landsbygd. Det finns en risk att tätorten Jönköping med omnejd blir den del 

av länet dit resurserna centraliseras. Om landsbygden och mindre orter skall leva och 

utvecklas krävs det vänsterpolitik med omfördelning mellan stad och land. 

Idag lever vi i en global värld, där den politiska kartan ritas om. Det som sker på andra sidan 

jordklotet eller på EU nivå speglar sig också i vår närmiljö. 

De ökade ekonomiska klyftorna både inom och utom Sverige påverkar oss. Grunden i 

Vänsterpartiets politik är att minska klyftorna i samhället, ekonomiskt och därmed även 

socialt. 

 

Dessa är huvudutmaningar politiken står inför och som vi ser det, är Vänsterpartiet i 

Jönköpings län egentligen det enda hållbara alternativet, om målet är att genomföra en 

politik grundad på allas lika värde och allas rätt till trygghet och sysselsättning.  

Att resurser fördelas jämlikt och kommer alla till del är inte en ekonomisk omöjlighet. Det är 

något vi skulle kunna klara av redan idag. Den politik som idag förs med avregleringar och 

privatiseringar har som konsekvens att landsbygden, kulturen och vården inte utvecklas som 

Vänsterpartiet skulle vilja. Vi kan redan idag vända utvecklingen, förutsättningarna finns om 

vi får makten att genomföra Vänsterpartiets politik i Jönköpings län. 

Idag finns det egentligen bara ett arbetarparti och det är Vänsterpartiet.  

Vänsterpartiet värnar om löntagarna så väl vad gäller kollektivavtal, arbetsrätt och 

arbetsmiljö. Grupp ska inte vändas mot grupp. Vi har alla plats och vi är alla lika viktiga i det 

gemensamma samhällsbygget. 

 

 

Det är vår tur nu. 
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HÅLLBAR UTVECKLING 

Hållbar utveckling är ett begrepp som 

innefattar både hållbar miljö- och 

klimatpolitik men också det hållbara 

arbetslivet. Miljöproblemen och 

klimatförändringarna är till stor del en 

fråga om solidarisk fördelning av jordens 

begränsade resurser. 

 

Regionen är en offentlig aktör och bör därför 

vara ett föredöme och ta sitt ansvar för en 

hållbar utveckling i vårt län. Vänsterpartiet 

Jönköpings län arbetar för att vår ekologiska 

bärkraft inte ska överskridas och att 

miljöutrymmet ska fördelas rättvist och med 

hänsyn till kommande generationer. 

 

Vi anser att internationella miljökonventioner 

ska överordnas internationella frihandelsavtal 

samt att miljöhänsyn ska gå före 

marknadsstyrningen vår verksamhet. Vi 

strävar därför efter klimaträttvisa och arbetar 

för att regionen ska ta ett stort ansvar för att 

minska utsläppen och att klimatanpassas. Vi 

anser också att alla ska ha rätt till ren luft, rent 

vatten, säkra livsmedel och tillgång till natur. 

Därför är det viktigt att regionen står fast vid 

sin ambition att aktivt skydda Vättern som 

dricksvattentäkt ifrån destruktiv exploatering 

och militärövningar. Sveriges unika 

miljökvalitetsmål och vår miljölagstiftning 

måste utvecklas för att bli ett ambitiöst 

redskap i arbete med att lösa miljöproblemen 

till nästa generation på nationell och lokal 

nivå. I detta måste regionen gentemot riksdag 

och regering vara en stark röst. 

 

Vänsterpartiet vill att region Jönköpings län 

ska prioritera miljöarbete som har stark 

koppling till bättre folkhälsa och god 

resurshushållning. Vi vill att andelen 

miljöanpassade produkter som används i 

regionen ökar, att insatser för att minska 

köttkonsumtionen och öka andelen ekologiska 

och närproducerade livsmedel premieras. 

Vänsterpartiet Jönköpings län har vid ett 

flertal tillfällen lyft problematiken med att 

barn utsätts för skadliga kemikalier i sin 

närmiljö. Här måste regionen bli bättre på att 

knyta till sig kompetens som aktivt kan arbeta 

med frågorna. 

Under de kommande fyra åren vill Vänsterpartiet Jönköpings län: 

 Att Region Jönköping län skall utöva ett aktivt arbeta för att skydda Vättern mot 
försvarsmaktens skjutningar och flygövningar samt motarbeta all tänkbar gruvdrift i 
Vätterns närområde. 

 Att arbetet med de regionala miljömålen prioriteras. 

 Att all elektricitet som levereras till Region Jönköpings län skall uppfylla kraven för 

miljömärkt el. 

 Att Regionen snabbar på övergången till fossilfria drivmedel i kollektivtrafiken. Det 

nationella målet är en fossilfri fordonsflotta år 2030. 

 Att Regionen samverkar med länets kommuner för att få till en biogasproduktion 

som kan förse kollektivtrafiken med fossilfritt drivmedel. 

 Att arbetet med att miljömärka läkemedel och att det miljömedicinska arbetet måste 

intensifieras. 
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 Att kampanjmaterial tillverkas om läkemedel och dess miljöpåverkan samt hur dessa 

skall hanteras i hemmet. Kampanjmaterial kan sedan delas ut i exempelvis väntrum 

eller skickas ut till hushållen. 

 Att Region Jönköpings län i sitt regelverk för tjänsteresor förtydligar att tjänsteresor 

med flyg inom landet enbart skall tillåtas när alternativa färdsätt inte är möjliga att 

använda.  

 Att jordbruket, skogsbruket och fisket måste bedrivas på ett ekologiskt hållbart sätt. 

Det är viktigt att vi inte bebygger brukbar åkermark, då det är av nationellt 

försörjnings intresse. 

Landsbygdspolitik 

”Det finns både möjligheter och 
utmaningar i landsbygderna. I 
landsbygderna finns ett vitalt näringsliv 
med höga produktionsvärden som måste 
ges goda förutsättningar att möta 
framtida marknader. En del av detta 
näringsliv utgår från platsbundna resurser 
som är viktiga för Sverige som helhet. 
Bland annat är landsbygdernas natur- och 
kulturmiljöresurser viktiga för att ta 
Sverige in i en biobaserad och fossilfri 
ekonomi och för att göra Sverige till en 
utvecklad besöksnation. Därför är det 
viktigt med befolkade, aktiva och växande 
landsbygder.” (Landsbygdsutredningen 
SOU 2017:1). 

 Vi arbetar för att hela länet skall leva. Vårt 
partis landsbygdspolitiska plattform för 
hela landet lägger en bra grund för detta 
arbete. Landsbygden har goda möjligheter 
att utvecklas och spelar också en viktig roll 
i omställning till ett hållbart Sverige. Det 

behövs en politik som tar tillvara den 
kunskap och utvecklingskraft och det 
engagemang som finns hos 
landsbygdsbefolkningen. Många beslut 
ligger på en central nivå, men det finns 
också mycket vi kan göra här i länet för att 
skapa en livskraftig bygd. 

 

Sveriges och länets befolkning ökar och 
mindre orter behöver utvecklas för att 
kunna ge service åt fler invånare. Vår syn 
är att samhället måste gå in nu för att 
stärka mindre orters infrastruktur. Vi har 
en positiv syn på att skolor, bibliotek och 
annan offentlig service skall finnas nära 
alla samhällsmedborgare oavsett var man 
bor. Vänsterpartiet Jönköpings län arbetar 
aktivt för bredbandsutbyggnad på 
landsbygden. 

 

 

 

 

Under de kommande fyra åren vill Vänsterpartiet Jönköpings län: 

 Att vi får en väl fungerande kollektivtrafik på landsbygden 

 Att samhällsservice och välfärdstjänster utvecklas i hela länet. 

 Att länsdelssjukhusen i Eksjö och Värnamo värnas. 

 Att stödja utvecklingen av de gröna näringarna, med verksamheter som 

livsmedelsförädling, turism och energiproduktion. 

 Att Regionen upphandlar närodlade produkter 
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Kollektivtrafiken 

En attitydförändring måste ske när det 

gäller inställningen till att åka kollektivt. 

Att satsa på det kollektiva resandet är 

framtiden och det som utvecklar länet på 

ett hållbart sätt. Ett av de största hoten 

mot en levande landsbygd och mindre 

städer är indragningen av kollektivtrafiken 

i länet. 

 

Vänsterpartiet i Jönköpings län verkar för 

jämlika kommunikationer i hela regionen. 

Det skall vara ett enkelt och billigt 

alternativ att välja kollektivt resande för 

alla länets invånare oavsett var i länet man 

bor och arbetar. Vänsterpartiet i 

Jönköpings län vill att kollektivtrafiken 

skall drivas i regionens egen regi istället 

för externa upphandlade operatörer. Vi är 

övertygade om att kollektivtrafiken kan bli 

bättre och mer kostnadseffektiv under 

offentlig regi.  I den mån kollektivtrafik 

upphandlas av extern aktör ska regionen 

ställa krav på kollektivavtal och 

personalövergång vid upphandling av 

kollektivtrafik.  

 

Järnväg är en centralfråga både inom 

miljö- och transportområdet. 

Vänsterpartiet vill säkra att framtidens 

generationer och företag har tillgång till 

ett ordentligt och snabbt järnvägsnät. 

Därför är nya stambanor med 

höghastighetskapacitet en viktig del i 

byggandet av framtidens infrastruktur. 

Därtill måste det befintliga järnvägsnätet 

ges resurser för ett utökat 

underhållsarbete och utbyggnad. 

Kollektivtrafiken skall vara tillgänglig för 

alla och personer med funktionsvariation 

ska få sina behov tillgodosedda. Den 

särskilda kollektivtrafiken skall ha stora 

krav på sig i tidtabellssamordning och 

trygghet, liksom att utveckla 

kollektivtrafiken genom möjlighet till 

anropsstyrning.  

 

Regionen ska i samverkan med Jönköpings 

kommun ta fram lösningar på hur 

kollektivtrafiken kan förbättras för att få 

fler bilister att övergå till kollektivt 

resande. En särskild biljett för dem som 

använder pendlarparkeringarna kan vara 

en del av lösningen. 

 

Under de kommande fyra åren vill Vänsterpartiet Jönköpings län: 

 Att kollektivtrafiken drivs i regionens egen regi och att det för tågtrafiken skapas ett 

bolag som ägs gemensamt av berörda regioner. 

 Att de kollektiva förbindelserna mellan stad och landsbygd utökas speciellt under 

helgerna, samt att nedläggnings hotade sträckor räddas. 

 Att regionen skall som projekt införa avgiftsfri kollektivtrafik på särskilt utvalda 

sträckor där låg resandegrad råder. Vårt mål är att kollektivtrafiken skall bli avgiftsfri. 

 Att Region Jönköpings län skall av miljö- och klimatskäl avstå från att ge stöd till 

flygplatsen i Jönköping. 

 Att kostnadsfria seniorkort och ungdomskort införs i kollektivtrafiken och att detta 

ses som ett första steg för avgiftsfri kollektivtrafik. 

 Att man lanserar en specialteknisk utflyktsbuss för personer med funktionsvariation, 
vilken kan användas i hela länet. 
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KULTUR 

Kultur besitter ett egenvärde och skall 

egentligen inte behöva ett berättigande 

för sin samhällsfunktion.  

 

Vi vill dock lyfta fram kulturens kraft som 

samhällsbyggare och normbrytare. 

Kulturen är en förutsättning för demokrati 

och skall ges stort utrymme i samhället. 

Genom kulturyttringar utgör kulturen 

också en förändrande kraft som bidrar till 

att människor blir mer medvetna om sig 

själva och om samhället i stort. Kulturen 

behöver synliggöras i alla verksamheter.  

 

Det är nödvändigt att regionen stödjer 

Spira och Smålands musik och teater i sitt 

arbete med att utvecklas och att nå ut till 

hela länet. Tillgängligheten till kultur för 

alla i länet är en självklarhet.  

 

Vi vill satsa på länsmuseet som under lång 

tid genomgått ett stålbad. Det är viktigt 

att länsmuseet ges möjlighet att arbeta 

tillsammans med länets skolor och 

medborgare. Vi vill att kommunen och 

regionen skjuter till medel så att 

länsmuseet kan genomföra sitt uppdrag 

på ett bra sätt. 

 

Vandringsleder och vår gemensamma 

miljö är viktiga för kultur och folkhälsa. 

Dessa två begrepp går ofta hand idag. Det 

är därför viktigt att regionen är en 

medspelare i att rusta upp vandringsleder 

och gemsamma miljöområden.  

 

Vänsterpartiet Jönköpings län vill att 

Regionen särskilt stödjer de 

idrottsföreningar som arbetar för att 

tillgängliggöra sin idrott för alla 

samhällsgrupper. Rätten till idrott är både 

en klassfråga och en jämställdhetsfråga 

och Vänsterpartiet vill bidra till att bryta 

denna orättvisa. 

 

Vänsterpartiet vill stärka stödet till 

kulturprojekten runt om i regionen. 

Regionen skall arbeta för att ett nytt 

system för kulturstöd skapas. I det nya 

systemet skall det finnas riktlinjer för vem 

som har rätt att besluta om de olika 

stöden samt att amatörprojekt bereds 

stöd och hjälp med ansökningar så att de 

har en chans att hävda sig mot 

yrkesprojekt. Det är också intressant att 

undersöka hur de ekonomiska 

förutsättningarna för amatörerna att vara 

på Smålands Musik och Teater ser ut.  

 

Utvecklingsområden som Vänsterpartiet 

ser idag är bland annat kultursamordnare 

och kultur i vården. En vision för Kultur i 

vården måste tas fram för framtiden. 

Kulturen har genom framgångsrika projekt 

i Regionen visat sig vara ovärderlig genom 

sina olika uttryck som kan ge förbättrad 

hälsa och välbefinnande till olika 

patientgrupper. Dans, film, litteratur, 

bildkonst och teater tillsammans med en 

genomtänkt och god miljö är 

hälsobringande och har ett stort 

egenvärde i sig. 

 

IT-samhället ger nya möjligheter för 

patienterna att ta del av olika former av 

kultur på sjukhusen. Här finns stora 

utvecklingsmöjligheter som kan förbättra 

kvalitén och upplevelsen av vården både 

för barn och vuxna.  

 

Vänsterpartiet värnar de viktiga 

utbildningsverksamheter som bedrivs vid 

Sörängens och Värnamo folkhögskolor och 
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Tenhults och Stora Segerstads 

naturbruksgymnasier. 

 

Regionens barn- och ungdomsverksamhet 

och samarbete med skolor och annan 

kommunal verksamhet är mycket viktig 

och behöver utvecklas. Länets kommuner 

ska uppmuntras att erbjuda Kulturskolor 

med minst tre inriktningar för barn i 

grundskolan. 

 

Under de kommande fyra åren vill Vänsterpartiet Jönköpings län:  

 Att det skall skapas ett samarbetsforum mellan kommunerna och Regionen även när 

det gäller kulturfrågor för att få ett förankrat kulturutbyte över hela länet.  

 Att Region Jönköpings ska arbeta fram en policy för att beskriva samverkan med 

amatörföreningar och yrkesverksamhet inom dans, teater och musikverksamhet. 

Detta för att möjliggöra goda och likvärdiga villkor för amatörföreningar i länet. I 

policyn bör även beskrivning av bidragsformer lyftas fram och förtydligas för att hitta 

nya vägar fram till amatörerna i regionen. 

 Att amatörernas tillgänglighet till Smålands Musik och Teater genomlyses, för att få 

tillstånd en rimlig kostnadskalkyl för amatörföreningarna. 

 Att Jönköpings läns museum ges möjligheter att bedriva verksamheter som även 

inkluderar skolor och organisationer runt om i regionen. 

 Att Regionkommunen och primärkommunerna bidrar till att värna om 

yttrandefriheten genom att erbjuda författare, bildkonstnärer, musiker, dramatiker, 

journalister och andra professionella konstnärer som lever under hot i sina 

hemländer, en fristad. 

 Kulturresor med kollektivtrafiken är en viktig del i att ge alla invånare tillgänglighet till 

kulturen.  

 

 

FOLKHÄLSA 

Det som framförallt styr folkhälsans 

utveckling i vid mening är hur jämlikt 

samhället är. De växande klyftorna i 

Sverige är det enskilt största hotet mot 

folkhälsan. En solidarisk befolkning är 

samhällets största tillgång. Människors 

ekonomiska och sociala villkor måste 

utjämnas. Ohälsa är mycket vanligare 

bland fattiga, bland kvinnor och bland 

personer med utländsk bakgrund. Grupper 

som utsätts för diskriminering, exempelvis 

beroende på ålder, etnicitet, könsidentitet 

och sexuell läggning har ofta en sämre 

hälsa. En bra folkhälsa förutsätter 

jämlikhet, jämställdhet och en utbyggd 

välfärd. 

 

Det finns stora hälsoskillnader trots att vi 

har en hälso- och sjukvårdslag som slår 

fast att hela befolkningen ska erbjudas en 

god vård på lika villkor. Det allra bästa 

sättet att verka för en folkhälsa är att göra 

samhället till en rättvis plats att leva i, där 

jämlikhet och full sysselsättning är 

grundbultar.  
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Våld i nära relationer är ett stort 
folkhälsoproblem. Könsmaktsordningen 
och mäns våld mot kvinnor och barn avgör 
på ett generellt plan alla kvinnors 
livsvillkor, men för de direkt 
våldsdrabbade kvinnorna påverkar det 
såväl den psykiska som den fysiska hälsan. 

Vänsterpartiet har en politik både för ökad 
jämställdhet och för att bekämpa våld i 
nära relationer. Detta är några av våra 
viktigaste förslag på riksnivå som också 
måste få ett genomslag såväl regionalt 
som lokalt. 

 
Under de kommande fyra åren vill Vänsterpartiet Jönköpings län: 

 Att det införs en handlingsplan mot sexuellt våld 
 Feministiskt självförsvar ska inkluderas i skolans undervisning 
 Att arbeta för att bryta destruktiva maskulinitetsnormer 

 

VÅR SYN PÅ VÅRDEN 

Vänsterpartiet står upp för den 
behovsstyrda sjukvårdsmodellen. Vår 
grundsyn är att regionen skall svara för en 
offentligt finansierad hälso- och sjukvård.  
Vänsterpartiet i Jönköpings län strävar 
efter att Regionen skall erbjuda en 
likvärdig vård med hög tillgänglighet till 
alla över hela länet.  
 
Idag råder det konsensus kring att män 
och kvinnor har rätt till likvärdig vård, trots 
detta finns det en stor kunskapsbrist om 
de orättvisor som fortfarande råder 
mellan könen. Sjukvårdens kvalitetsarbete 
måste fokusera än mer på att synliggöra 
den ojämlika fördelningen av sjukvård och 
resurser mellan kvinnor och män. 
 
Primärvården och den specialiserade 

vården skall inte privatiseras och styckas 

sönder, istället skall den drivas av det 

gemensamma och organiseras med 

anslagsfinansiering. Detta skapar en trygg 

och sammanhållen vårdkedja där 

resurserna används kostnadseffektivt och 

stora administrativa kostnader undviks, 

liksom privata vinster. 

En ödesfråga för framtiden är hyrpersonal 

och bemanningsföretagen i vården. 

Hyrläkarna bidrar till minskad kontinuitet 

för patienterna och försvårar kraftigt 

teamsamverkan i vården. Vi vill att Region 

Jönköpings län skall arbeta aktivt för att 

avskaffa hyrläkarberoendet. För detta skall 

en handlingsplan tas fram. Planen skall även 

omfatta hyrpersonal inom andra 

professioner exempelvis sjuksköterskor. 

Bemanningsföretagen i vården måste 

lagstiftas bort. Det är det enda sättet för 

att i framtiden garantera våra invånare en 

vård av hög kvalitet, samtidigt som 

skattebetalarnas pengar inte slösas bort.   

 

Vänsterpartiet i Jönköpings län vill att 

Regionen skall vara pådrivande 

opinionsbildare i att få till stånd en 

nationell samverkan i frågan. Vi vill att 

Region Jönköpings län aktivt börjar arbetar 

för ett hyrläkarstopp i samarbete med 

andra regioner och med ett antal 

verksamhetsområden redan 2018. 

Vänsterpartiet i Jönköpings län vill att en 

översyn av kuratorsorganisationen och det 

psykosociala stödet på Länssjukhuset 
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Ryhov skall genomföras. En 

försöksverksamhet med jourkurator 

genomförs vid akutmottagningen på 

Länssjukhuset Ryhov.  

 

HBTQ i vården 

 
Det är viktigt att fortsätta aktualisera och 

lyfta fram hbtq-frågorna i vården. 

Vänsterpartiet i Jönköpings län vill att en 

handlingsplan för hbtq-personers hälsa 

görs, för att säkerställa att hbtq-personers 

rättigheter inom vården tillgodoses och att 

garantera ett bättre bemötande för hbtq-

personer i närvården. Vänsterpartiet i 

Jönköpings län ska verka för att hbtq, 

särskilt frågor om könsdysfori, blir en 

obligatorisk del i inom vård och omsorg. Vi 

vill verka för att vården har ett 

normkritiskt perspektiv! 

 

Under de kommande fyra åren vill Vänsterpartiet Jönköpings län: 

 Att se över blanketter så de är köns- och vårdnadshavarneutrala. 

 Att öka stödet inom regionen för HIV/STI-prevention. 

 Att öka stödet för den ideella sektorn som jobbar med rättigheter för hbtq-personer. 

 Att öka tillgängligheten för förebyggande medicinering, så kallad pre-

exponeringsprofylax för HIV. 

 Att öka tillgängligheten för provtagning för HIV. 

 Att mer resurser ges för samtalsstöd som gäller hbtq-frågor, särskilt för 

transpersoner. 

 Att ungdomsmottagningar har rätt till kompetensutveckling inom området. 

 

 

Demokrati i vården 
 

Delaktighet och inflytande är en av de 

mest grundläggande förutsättningarna för 

vår demokrati. En förutsättning för 

demokratin i vården är insyn och 

meddelarfrihet, det skall garanteras i all 

verksamhet finansierad av det offentliga.  

 

För oss är det självklart att alla invånare 

skall ha tillgång till politiska handlingar och 

få insyn i det politiska arbetet. 

Kommunikationen mellan Regionens 

politiker och länets invånare ska vara nära 

och lättillgänglig genom utökade 

kontaktytor.  

Fortfarande idag vittnar personer ur 

utsatta samhällsgrupper, personer med 

annan etnisk bakgrund, annan sexuell 

läggning eller med funktionsvariationer 

om kränkningar och diskriminering i 

kontakten med vården. Varje vårdtagare 

har rätt att kräva ett jämlikt och 

respektfullt bemötande. Vänsterpartiet 

Jönköpings län ser detta som ett allvarligt 

demokrati problem och vi vill att Regionen 

kraftfullt tar tag i denna fråga. 
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Vänsterpartiet i Jönköpings län vill 

utveckla demokratiarbetet och förbättra 

det för människor som behöver 

information på andra språk än svenska och 

engelska samt personer som till följd av 

funktionsvariationer har särskilda behov 

av anpassad information.  

 

Barnperspektivet måste beaktas i alla 

Regionens beslutsfrågor. 

 

Vinster i vården  

Varje människa oavsett 
betalningsförmåga, kön, etnisk tillhörighet 
eller ålder skall ha tillgång till likvärdig 
vård och omsorg av bästa kvalité när 
behovet finns, oberoende på var de bor. 
Om alla är med och tar ett gemensamt 
betalningsansvar för välfärden så klarar vi 
av det. Vården skall vara solidariskt 
finansierad och prioritera efter behov. 
Vänsterpartiet eftersträvar att varje 
skattekrona skall gå till vård eller till det 
verksamhetsområde som den är avsedd 

för. Den vinstdrivande vården är ett 
slukhål.  
 
Vi vill säkerställa en vård på lika villkor och 

ett ansvarstagande när det gäller 

skattemedel och skall därför inte sälja ut 

eller överlåta vårdcentraler och sjukhus till 

privata företag. Kontinuerliga oberoende 

kontroller ska utföras på privata 

vårdcentraler och möjlighet att snabbare 

säga upp tillstånd vid oegentligheter 

måste finnas.   

 

Personalpolitik i vården   

Som offentlig arbetsgivare har Region 

Jönköpings län en skyldighet och ett 

ansvar att vara ett föredöme och en 

föregångare. Vänsterpartiet i Jönköpings 

län har aktivt arbetat för att heltid skall 

vara en rättighet och deltid en möjlighet. 

Region Jönköpings län har fattat ett sådant 

beslut och det är en stor seger för vårt 

parti som under lång tid förespråkat rätten 

till heltid, då det både är en klass och en 

jämställdhetsfråga.  

 

Vänsterpartiet i Jönköpings län arbetar för 

att Regionen kvalitetssäkrar 

jämställdhetsarbetet. Detta för att 

kontinuerliga framsteg skall ske i form av 

utjämning mellan kvinnor och män av 

löneskillnader. Regionen skall vara en 

attraktiv arbetsgivare som lockar till sig 

fast personal. Stimulansåtgärder är ökat 

medbestämmande och goda möjligheter 

till kompetensutveckling och 

löneutveckling. 

 

Vänsterpartiet i Jönköpings län vill att 

Region Jönköpings län skall efterfråga 

kollektivavtal, alternativt kräva 

kollektivavtalsvillkor för all verksamhet 

som finansieras och upphandlas av 

Regionen. Här måste vi vara offensiva, inte 

minst med tanke på att svenska 

primärkommuner och regioner är de 

parter i hela EU som ställer lägst krav i 

upphandling exempelvis när det gäller 

kollektivavtal. 

En viktig del av vården är de olika stöd- 

och serviceverksamheterna som städ, 
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transport och verksamheter inom 

medicinsk diagnostik. Många forskare 

varnar idag för konsekvenserna av att 

tillämpa industrimodeller för produktion 

på verksamheter i offentlig sektor. 

Neddragningar och konkurrensutsättning 

har visat sig innebära risker i 

patientsäkerheten och i förlängningen gett 

upphov till stora kostnader i stigande 

sjukfrånvaro, istället för de besparingar 

som varit avsikten. Tydligast har detta 

drabbat belastade yrkesroller så som 

sjuksköterskor, psykologer, 

tandsköterskor, arbetsterapeuter, 

undersköterskor och städ. Hög 

sjukfrånvaro är något som vi i allra högsta 

grad kan påverka. Regionen måste bli 

bättre på att hörsamma medarbetare och 

lyssna på facklig kritik. Nedskärningarna av 

vårdplatser och personal är inte bara ett 

hot mot patientsäkerheten, det är också 

både en stress och en arbetsmiljöfråga för 

personalen.  

 

Vänsterpartiet Jönköpings län vill även att 

regionen skall säkra en god arbetsmiljö för 

sina medarbetare genom friskvård och 

förebyggande arbete.  

 

Vänsterpartiet i Jönköpings län anser att 

som offentlig arbetsgivare har Region 

Jönköpings län skyldighet att erbjuda 

personer med funktionsvariation 

möjlighet till anställningar. Vi vet att 

gruppen med funktionsvariation är en 

återkommande diskriminerad grupp, 

exempelvis är personer med Aspergers 

syndrom i arbete i lägre omfattning på 

grund av att man inte samspelar socialt 

istället för att värderas utifrån hur man 

praktiskt utför sitt arbete. 

  

 

Under de kommande fyra åren vill Vänsterpartiet Jönköpings län: 

 Att arbetstidsförkortning med bibehållen lön inom några utvalda verksamheter eller 

arbetsplatser ska prövas i projektform. Om det visar på goda resultat är målet att 

utvidga projektet.  

 Att personalens arbetsmiljö och patientsäkerheten garanteras genom att se till att vi 

har tillräckligt många vårdplatser och personal att bemanna dem med. 

 Att nattersättning för undersköterskor och sjuksköterskor höjs, baserad på deras 

grundlön i krontal. 

 Att Regionen prioriterar arbetet för att personer med funktionsvariation erbjuds 

möjlighet till anställning.  

 Att en storsatsning på Folktandvårdens tandsköterskor genomförs och den generella 
arbetsmiljön prioriteras. Målet är att få en sund personalomsättning där personalen 
trivs och vill arbeta kvar på Folktandvården, samtidigt som köerna arbetas bort.  

 Att Region Jönköpings län satsar för att råda bot med den ökade sjukfrånvaron. För 

detta ska en strategi tas fram. Den ökade sjukfrånvaron kan vara tecken på att 

stressig arbetsmiljö, liten chans till kompetensutveckling och brist på 

medbestämmande. Det är viktigt att fördjupa sig i denna aktuella fråga. 

 Att kraven vid sjukskrivning blir tydligare att personal som drabbats av sjukdom 

måste få en snabb och kvalificerad rehabilitering och att omställningsarbete sker med 

stor hänsyn för den enskilde medarbetarens situation och behov. 
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 Att Regionen fortsätter arbetet med RAK – rätt använd kompetens. Vi behöver både 

undersköterskor och sjuksköterskor och vi vill att de skall göra det som de är bäst på. 

Det är viktigt att alla professioner ges kompetensutveckling och att de får arbeta med 

det de är utbildade för. 

 Att undersköterskor skall ingå i gruppen som ges tillgång till 

kompetensutvecklingsmedel, vilket inte sker idag. 

 

Vårdvalet  

Vi vill garanter en likvärdig primärvård och 

då måste vårdvalet bytas ut, eftersom det 

enbart handlar om en 

marknadsanpassning av vården som inte 

gagnar patienterna. 

 

 

Vänsterpartiet Jönköpings län vill att 

Regionen skall utarbeta en modell som 

säkerställer patientens rätt att välja 

vårdcentral utifrån sitt livspussel och inte 

vårdföretagens rätt att tjäna pengar. 

Vårdcentralerna skall i allt väsentligt vara 

regiondrivna. 

 

JÄMSTÄLLD VÅRD 

Vården skall vara solidariskt finansierad 
och prioritera efter behov och ge den allra 
bästa och säkraste vården. I det ledet skall 
regionen införa ett samlat 
högkostnadsskydd. I detta 
högkostnadsskydd skall öppensjukvård, 
sjukresor, behandlingshjälpmedel och 
dygnsavgift i slutenvård ingå. Detta för att 
göra det möjligt för alla invånare att kunna 
efterfråga den vård de behöver.  
 

Vänsterpartiet i Jönköpings län vill att 

Regionen inför ett samlat 

högkostnadsskydd, för att ge ett 

ekonomiskt skydd på en rimlig nivå till 

patienter med de största vårdbehoven. 

Taket föreslås vara 2200 kronor och skall 

då omfatta sjukvård, sjukresor och 

tekniska hjälpmedel, istället för nuvarande 

4880 kronor.  

 

Sjukvårdens kvalitetsarbete måste 

fokusera än mer på att synliggöra kön. 

Idag råder det konsensus kring att män 

och kvinnor har rätt till likvärdig vård, trots 

detta finns det en stor kunskapsbrist om 

de orättvisor som fortfarande råder 

mellan kvinnor och män. Särskild 

uppmärksamhet måste alltså ägnas den 

ojämlika fördelningen av sjukvård och 

resurser mellan könen. 

 

Kvinnor och män ska ha samma rätt till bra 

vård och ingen diskriminering ska 

förekomma på grund av könsidentitet, 

etnicitet, funktionsvariation, sexuell 

läggning eller ålder. 

Vänsterpartiet Jönköpings län vill att 

Regionen tar fram en strategi kring hur vi 

kan förändra regionens verksamhet till att 

bli mer jämställd. Vi vill att varje beslut 

präglas av ett genus- och barnperspektiv. 

Likaså efterfrågar vi att könsuppdelad 

statistik finnas tillgänglig inom alla 

relevanta områden, som skall presenteras 

för beslutsfattande politiker och chefer. 
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Under de kommande fyra åren vill Vänsterpartiet Jönköpings län: 

 Att utifrån jämställdhetsgranskningen i Öppna Jämförelser 2016, ta fram en 

jämställdhetsstrategi med syfte att förbättra jämställdheten inom personal- och 

patientperspektivet. 

 Att en strategi tas fram för att analysera och formulera en åtgärdsplan för att Region 

Jönköpings län skall bli en mer jämställd arbetsgivare och erbjuda en mer jämställd 

service till medborgarna. 

 Att statliga satsningar som görs på förlossningsvården går till ändamålet som är 

tänkt. 

 Att den andre föräldern eller eventuell annan stödperson, får stanna kvar på BB 

tillsammans med den nyförlösta mamman och barnet. Det är inte alls okej att vi idag 

inte kan garantera detta, inte minst eftersom regionen i utbildningar till havande par 

proklamerar hur viktigt båda föräldrars roll är under och efter graviditeten. 

 Att det finns utbildad personal dygnet runt som kan bemöta våldsutsatta kvinnor. 

 Att Region Jönköping län tar initiativ till att påbörja ett arbete med att göra Alternativ 

till våld regiontäckande för att garantera likvärdighet i hela länet. 

 Att hälsosamtal och folkhälsoundersökningar skall omfatta frågor om våld i nära 

relationer i hela regionen. 

 Att personalutbildningar om genusperspektiv i vården planeras och börjar 

genomföras under 2018. 

 

Primärvård 

Vänsterpartiet i Jönköpings län anser att 
primärvården i Jönköpings region måste 
utvecklas och blir mer likvärdig, det är 
alldeles för stora skillnader i kvalitén 
mellan olika vårdcentraler i länet.  
 
Tillgänglighet och kontinuitet är 
grundläggande behov. Vänsterpartiet i 
Jönköpings län arbetar för att 
grundbemanningen inom primärvården 
skall utökas och att bemanningsföretagen 
i vården skall bort.  
 
Det pågår en debatt om att flytta fler 

ansvarsområden från sjukhus- och 

specialistvården till primärvården. Vi är 

kritiska mot att överföra fler uppgifter till 

primärvården, då detta samtidigt kan 

innebära att dessa verksamheter 

integreras i vårdvalet. Det är fullt möjligt 

att fler uppgifter bör utföras av 

primärvården, men då vill vi ha en garanti 

för att dessa verksamheter inte inkluderas 

i vårdvalet. Dessutom skall likvärdigheten i 

vården garanteras samtidigt som 

primärvården måste få de resurser som 

krävs för det eventuella nya uppdraget. 

Vi vill även att en utredning genomförs 

med fokus att kartlägga hur regionen är 

rustade för att stödja patienter som vill 

trappa ned sin antidepressiva 

medicinering. Primärvården brister idag i 

detta och eventuellt behövs en 

rådgivningsfunktion via psykiatrin som 

vårdcentraler kan använda sig utav. 
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Under de kommande fyra åren vill Vänsterpartiet Jönköpings län: 

 Att patientavgifter skall vara låga och enhetliga. 

 Att vårdval Ögon avskaffas samtidigt som ett långsiktigt arbete med att fasa ut 

vårdvalet i primärvården initieras. 

 Att införa äldremottagningar i samtliga vårdcentraler i Regionen i syfte att erbjuda de 

äldre god tillgänglighet och kontinuitet, men också stabilitet och trygghet. 

 Att det skall råda flexibla och generösa öppettider inom primärvården i hela länet. 

 Att högkostnadsskyddet digitaliseras och automatiseras. Detta sparar i längden in på 

administrativa kostnader och underlättar för patienterna. 

 Att Regionens kontaktcentrum erbjuder service på flera språk förutom svenska och 

engelska 

 

Psykiatri 

Psykiatrin måste prioriteras mer än idag. 

Vi vill att man satsar på fler vårdformer 

och ökat stöd i eget boende, 

sysselsättning och ökade möjligheter till 

psykoterapi. 

Allmänpsykiatrin liksom barn- och 

ungdomspsykiatrin behöver förstärkas och 

få möjlighet att utveckla sitt arbetssätt. 

Det är grundläggande att det är låga 

trösklar in till första linjens psykiatri och 

att den finns tillgänglig för snabb och 

säker vård. Första linjen skall vara experter 

på att remittera till rätt stöd och vård.  

 

Vi ser det som centralt att utveckla nya 

mellanvårdsformer mellan sluten och 

öppen vård. Det är också av stor vikt att 

den så nödvändiga slutenvården får 

utvecklas.  En slutenvård som konsekvent 

arbetar återhämtningsinriktat och verkar 

mer gränsöverskridande sinsemellan 

mellanvård, öppenvård och lokalsamhälle 

är framtiden.  En långsiktig plan med 

delmål för att minimera antalet självmord 

skall tas fram för hela regionen, med siktet 

inställt på en nollvision.  

Det behövs satsningar på ökad 

tillgänglighet inom psykiatrin. Nybesök 

inte får leda till undanträngningseffekter, 

så att patienter med långvariga vårdbehov 

inte får adekvat uppföljning. En utredning 

behövs göras som belyser återbesöken 

och de konsekvenser förlängda väntetider 

medför för olika patientgrupper. Vid 

redovisning till den politiska nivån ska 

mätningar av nybesök och återbesök ges 

samma vikt. 

Den öppna psykiatriska vården behöver 

resursförstärkas och bemannas på ett mer 

ändamålsenligt sätt. Det behövs även 

större utbud av olika 

behandlingsalternativ. Vi vill att 

rehabiliteringspersonal skall finnas på alla 

mottagningar och att ökat fokus på 

patienternas somatiska hälsa skall 

garanteras. Den fysioterapeutiska 

behandlingen är mycket värdefull för 

behandling av psykisk ohälsa. Vi vill också 

uppmärksamma äldre personers psykiska 

ohälsa inom vården, vilket idag inte görs i 

tillräcklig omfattning.  

 

Ett återhämtningsinriktat arbetssätt ska 

genomsyra regionens psykiatriska 

verksamheter och all personal ska rustas 

för detta genom nödvändiga 

utbildningssatsningar. 
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Under de kommande fyra åren vill Vänsterpartiet Jönköpings län: 

 Att äldrepsykiatriska team med speciell kompetens och tillgång till särskilda 

vårdplatser införs. 

 Att antalet fysioterapeuter inom den psykiatriska vården utökas. 

 Att det psykosociala stödet måste förbättras genom att förstärka 
kuratorsorganisationen på akutmottagningarna  

 Att traumacenter eller nätverk ska utformas i länet för patienter med 
posttraumatiskt stressyndrom – PTSD. 

 

Barn och unga 

Vänsterpartiet Jönköpings län ser det som 

en prioriterad fråga att satsa på 

förlossningsvården, familjecentraler och 

ungdomsmottagningar.  

 

Det är centralt att familjecentralerna och 

barnhälsovården har de resurser som 

krävs för att klara av sina uppdrag och 

kunna vara ett starkt stöd till föräldrarna. 

Barnhälsovården är så mycket mer än en 

vikt- och mätstation. En BHV-mottagning 

får inte ha för stort upptagningsområde 

för då faller delar av syftet med 

verksamheten.  

 

Barnen behöver skyddas från skadlig 

inverkan av kemiska ämnen som idag finns 

i vår närmiljö. Det skall ingå i 

Barnhälsovårdens uppdrag att informera 

och stödja föräldrar i dessa svåra frågor 

som kräver ökad kunskap. Regionen 

behöver även anställa fler dietister som 

kan arbeta med barn som lider av fetma 

eller andra nutritionsbaserade sjukdomar. 

Det finns stora behov att stödja och hjälpa 

de unga som i allt högre utsträckning 

drabbats av psykisk ohälsa, det är positivt 

att mottagningar med detta syfte nu finns 

i alla länsdelar. Vänsterpartiet Jönköpings 

län arbetar för likvärdiga 

ungdomsmottagningar i samverkan med 

alla länets kommuner, denna verksamhet 

är ännu idag inte reglerad i lag. De 

nationella minimikrav som tagits fram av 

Sveriges förenade ungdomsmottagningar 

måste uppfyllas och idag är regionen och 

kommunerna inte i närheten av att klara 

dessa. Det är nödvändigt att en 

ungdomsmottagning finns i varje kommun 

och att de nationella riktlinjerna för 

bemanningsgrad och professioner följs. Vi 

vill att gratis preventivmedel skall införas 

på samtliga ungdomsmottagningar i 

regionen. 

Idag får många barn åka över länsgränsen 

för neuropsykiatriska-utredningar och 

väntetiden för en utredning tar ofta idag 

två år eller längre, på grund av att BUP 

saknar tillräckliga resurser. 

 

Under de kommande fyra åren vill Vänsterpartiet Jönköpings län: 

 Att BUP ges större resurser för ökad tillgänglighet.  

 Att det suicidpreventiva arbetet intensifieras när det gäller de unga i hela regionen, 

här gäller en absolut nollvision. 
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 Att påbörjar arbetet med att uppnå kraven som ställs i de nationella riktlinjerna för 

ungdomsmottagningarna gällande bemanningsgrad och kompetens inom hela 

regionen. 

 Att arbetet med barnkonventionen fortsätter och ett barnbokslut skall presenteras 

årligen.  

 Att barn med en svårt sjuka föräldrar och vårdnadshavare ska ges omfattande stöd.  

 Att barn ges kvalificerad habilitering. En viktig verksamhet för att ge en god livskvalité 

och möjligheter till ett bra liv. 

 Att regionen utvidgar sitt arbete med sjukhusclowner och rekryterar personal för 

ändamålet. 

Missbruk och beroende 

Människor med missbruks problematik 

tillhör en mycket utsatt samhällsgrupp. 

Här är samverkan mellan 

primärkommuner och regionen 

grundläggande. Personer med en 

beroendeproblematik som behöver vård 

på sjukhus har samma rätt som andra till 

adekvat vård. Deras säkerhet får inte 

riskeras på grund av exempelvis plats- och 

kunskapsbrist.  

 

Det är helt oacceptabelt att 

inläggningstiden för abstinensbehandling 

har krympts till den grad att patienter 

snabbt återfaller i missbruk, detta 

eftersom de skrivs ut när de fortfarande 

har abstinens. Detta missförhållande har 

uppmärksammats av både enskilda och 

brukarorganisationer.  

I och med vårdvalets införande 

avvecklades flera av länets 

socialmedicinska mottagningar. Vissa finns 

kvar men erbjuder främst 

samtalsbehandling, eftersom 

primärvården övertagit det medicinska 

ansvaret. Vi ser det som mycket viktigt att 

analysera denna utveckling och dess 

konsekvenser för olika målgrupper.   

En stor grupp människor har hamnat i ett 

beroende som initierats av sjukvården. 

Överförskrivning av 

beroendeframkallande mediciner har 

under många år varit vardag i Region 

Jönköpings län för att motverka 

sömnlöshet, oro och ångest. Här måste 

Region Jönköpings län ta ett större ansvar 

dels när det gäller förskrivningen, men 

även när ett läkemedel efter lång tid skall 

fasas ut.  

Detta en viktig jämställdhetsfråga 

eftersom fler kvinnor än män är beroende 

av dessa mediciner.   

Vänsterpartiet i Jönköpings län anser att 

för att kunna åtgärda det skadliga 

läkemedelsberoendet krävs en granskning 

av rådande insatser i regionen. Detta med 

hjälp av insamlad data, för att den vägen 

se vilka insatser och åtgärder som krävs 

för att vända trenden. Information på det 

området skulle ge oss indikationer om det 

lokala arbetet och hur mycket 

beroendeframkallande läkemedel som 

skrivs ut på de olika vårdcentralerna. En 

annan aspekt är att läkemedelsberoendet 

innebär enorma kostnader för regionen, 

både mänskliga som ekonomiska. Genom 

en kartläggning tydliggör kostnaderna för 

läkemedelsberoendet. Samtidigt synliggör 

det om det finns utökat behov av 
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kompetensutveckling i frågan och behov 

av andra förebyggande insatser.  

Ytterligare en intressant aspekt som en 

kartläggning skulle kunna resultera i är att 

regionen får en överblickbar bild över hur 

läkarkollegiets kunskap i regionen ser 

gällande nedtrappning av 

beroendeframkallande läkemedel. Det är 

viktigt eftersom våra patienter måste få 

vägledning och råd gällande nedtrappning 

baserade på en solid kunskap kring de 

berörda läkemedlen. 

 

Under de kommande fyra åren vill Vänsterpartiet Jönköpings län: 

 Att en särskild genomlysning ska göras av hur akutsjukvård med abstinensbehandling 

för personer med missbruksproblematik fungerar. 

 Att personer med missbruksproblematik och som samtidigt har lider av svår psykisk 

ohälsa skall få stöd och hjälp av integrerade team. 

 Att regionen ser över och garanterar stöd till anhöriga.  

 Att läkemedelsberoendet kartläggs och att personal utbildas i kunskap kring bland 

annat nedtrappningsrådgivning, inte bara vid beroendeframkallande läkemedel utan 

även vid antidepressiva läkemedel. 

 

Förebyggande vård och rehabilitering 

Jönköpings länsövergripande kartläggning 

över hur rehabiliteringsresurserna 

fördelades inom såväl somatisk som 

psykiatrisk vård samt mellan öppen och 

sluten vård, som genomförts och 

redovisades under hösten 2010 visade på 

stora obalanser i resurserna. 

Vänsterpartiet Jönköpings län arbetar för 

att rehabiliterings- och 

habiliteringsresurserna ska fördelas 

rättvist över länet och inom olika 

verksamheter med patientens behov i 

centrum.  

Förebyggande arbete och rehabilitering är 

god hälsoekonomi. Det gäller att ha ett 

långsiktigt perspektiv och att innefatta den 

nödvändiga rehabiliteringen efter sjukdom 

och skada i processen redan från början. 

Rehabiliterings- och psykosociala insatser 

samt återbesök ska ingå i vårdgarantin. 

Upprättandet av individuella 

rehabiliterings- och habiliteringsplaner 

måste vara rutinbaserat och 

standardiserade i samtliga av regionens 

vårdinrättningar.  

Under senare år har hjälpmedel tagits 

fram som kan ge en bättre vardag till 

personer med olika neuropsykiatriska och 

psykiatriska symtom. Denna typ av 

kognitiva hjälpmedel skall tillhandahållas 

kostnadsfritt till de patienter som har ett 

behov av det och kunskap om denna typ 

av hjälpmedel skall spridas till patienter, 

anhöriga och medarbetare.  

Vänsterpartiet partiet i Jönköpings län vill 

att alla äldre ska få en regelbunden 

genomgång av sina läkemedel för att 

förebygga övermedicinering. 

 

Vänsterpartiet Jönköpings län har drivit 

frågan att erbjuda personer över 65 år 

kostnadsfria halkskydd för att förebygga 

frakturer på grund av halkolyckor Skador 
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som innebär stort lidande för den 

drabbade och stora kostnader för sjukvård 

och rehabilitering. Vi har fått igenom rätt 

till kostnadsfria halkskydd, men vi har 

ytterligare åtgärder att arbeta vidare med 

för att förebygga fall olyckor.  

Under de kommande fyra åren vill Vänsterpartiet Jönköpings län: 

 Att rehabiliterings- och psykosociala insatser, samt återbesök skall ingå i 

vårdgarantin. 

 Att tekniska hjälpmedel skall ses som en del i rehabiliteringsprocessen och skall vara 

avgiftsfria alternativ som ingår i ett samlat högkostnadsskydd. 

 

Tandvård 

Tandhälsan har återigen blivit en tydlig 
klassmarkör. Det ska vara en självklarhet 
att alla skall ha rätt till en god tandhälsa 
oberoende av plånbokens tjocklek, så är 
det inte idag.  
Det är allmän kunskap att tandstatusen 

har stor betydelse för en persons totala 

hälsa. Vänsterpartiet vill på nationell nivå 

ta fram ett utökat högkostnadsskydd för 

tandvården och på sikt att tandvården 

ingår som en del i primärvården, eftersom 

vi envist fortsätter att hävda att tänderna 

tillhör kroppen. 

 
Det är viktigt att alla invånare i länet har 

tillgång till offentligt driven Folktandvård. 

Det är också viktigt att det finns en 

geografisk närhet till Folktandvården och 

att köerna för att skriva in sig arbetas bort. 

Vänsterpartiet Jönköpings län vill göra en 

storsatsning på Folktandvården där 

medarbetare och arbetsmiljö skall 

prioriteras. Det innebär att 

Folktandvården kan behålla sin personal 

men också göra nyrekryteringar. 

Folktandvården saknar idag väldigt många 

tandsköterskor bland annat på grund av 

arbetsmiljöproblem och får låga löner.  

Region Jönköpings län har varit 

föregångare inom tandvården och 

speciellt inom barn- och 

ungdomstandvården där vi har nått de 

bästa resultaten i hela landet, detta måste 

slås vakt om. Det är klokt att investera i 

god tandhälsa för ungdomar genom att 

stegvis utvidga åldersspannet för fri 

tandvård.  

 

Under de kommande fyra åren vill Vänsterpartiet Jönköpings län: 

 Att Regionen mot den nationella nivån förespråkar att ett högkostnadsskydd för 

tandvård inrättas. Region Jönköpings län skall vara en pådrivande kraft för detta 

ändamål. 

 Att uppdrag med att besöka skolor, flyktingboenden och äldreboenden utvidgas. 
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ARBETSMARKNAD OCH KOMPETENSFÖRSÖRJNING 
 

Region Jönköpings län står precis som 

många andra inför stora 

kompetensförsörjningsproblem. Det är 

helt enkelt väldigt svårt att rekrytera all 

den personal som behövs. Det har 

inneburit nedstängning av vårdplatser, 

vakanta platser och en vård som inte alltid 

har varit patientsäker. 

 

Idag har regionen svårt att rekrytera 

biomedicinska analytiker efter som 

utbildningen är naturvetenskaplig men 

samtidigt inbringar en relativt låg lön. Här 

krävs ett aktivt och målmedvetet arbete. 

Andra brist yrken är bland annat 

sjuksköterskor, undersköterskor, 

tandsköterskor. En försättning är att 

regionen har goda relationer med 

utbildare i länet, inte minst Jönköping 

University. Det vore också bra om 

regionen kan knyta till sig delar av eller en 

regelrätt tandläkarutbildning. 

 

Ett annat sätt är att satsa på att utbilda 

och verifiera utbildningarna hos de 

människor som kommit till Sverige under 

de senaste åren. Nässjö 

utbildningscentrum är ett föredöme i 

arbetet med kompetensförsörjning och 

deras metoder och arbetssätt skulle kunna 

göra nytta på fler ställen i länet, 

framförallt om liknande program togs 

fram även för andra yrkesgrupper. 

 

 

ORGANISATIONER OCH NÄRINGSLIV 

 

En stor del av ärendena som nämnden för 

Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

arbetar med handlar om olika former av 

stöd till organisationer och näringsliv. Det 

är viktigt att regionen bidrar till 

arbetsskapande projekt och att hjälpa det 

lokala föreningslivet att blomstra. 

Föreningar som engagerar ungdomar, 

pensionärer och nyanlända är särskilt 

viktiga. När det gäller stödet till näringsliv 

och innovation så måste regionen bli 

mycket tydligare och mer konsekvent. 

Regionen ska endast stödja de företag 

som tydligt kan beskriva en målbild med 

sitt projekt och sin innovation som syftar 

till att bidra till fler arbetstillfällen eller till 

en mer hållbar utveckling. Det är viktigt att 

vi stödjer de innovationer och företag som 

vill och har som mål att bidra till en 

starkare och mer hållbar region. 
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