För att arbeta förebyggande med vård och hälsa behövs ett annat synsätt inom
vården. Idag har vården främst förutsättningar för att åtgärda problem som redan
uppstått. Vi vill skapa möjligheter för vårdcentralerna att bli mer tillgängliga och
även arbeta ytterligare med att förebygga ohälsa. Den psykiska ohälsan ökar och
ska mötas på flera sätt, och ansvaret ska tydligare ingå som en del av primärvården.
Hur:
Anställa personal som avlastar läkare och sjuksköterskor.
Vidareutbilda fler av den befintliga personalen till distriktssjuksköterskor.
Vidareutbilda fler specialistsjuksköterskor kopplade till äldres hälsa.
Anställ fler kuratorer och psykologer med fast koppling till primärvården.
Avlasta primärvården genom fler möjligheter till direktkontakt med specialistvård.

Missbruk och beroende skapar mycket lidande samt ekonomiska förluster för både
individ och samhälle. Spelberoendet ökar och utbudet av hjälp är mycket svagt i
hela landet. Alla har rätt till en individuellt utformad vårdplan utifrån olika
vårdinstansers perspektiv.
Hur:
Skapa behandlingsformer för spelberoende, gärna i samverkan med andra län.
Ta fram en tidsgräns för hur länge personer som söker hjälp skall få vänta.
Gör det möjligt med separat vård för kvinnor vid avgiftning.

En liten grupp i befolkningen har mycket stora vårdbehov. En anpassning av
vården måste ske utifrån deras behov, bland annat genom öka samarbetet mellan
olika instanser som sjukvård och äldreomsorg. Vården ska ges förutsättningar att
ge patienten den bästa omvårdnaden även i livets slutskede där miljö för patienten
och anhöriga tas hänsyn till oavsett bostadsort.
Hur:
Inför trygghetsavdelningar i samverkan med kommunerna.
Förstärk den palliativa vården i länet

Den pågående och ökande klimatförändringen äventyrar vår framtid. Den påverkar
både människors enskilda liv och mänsklighetens framtid på jorden. Vi har ett
ansvar för att minska utsläppen av klimatpåverkade gaser. Det lokala är globalt och
vår påverkan räknas också, all minskning är en bra minskning.
Hur:
Energi- och klimatkontoret ska stötta och samordna klimatarbetet i kommuner och
företag inom regionen och i regionens egen verksamhet.
Regionen samordnar en strategi för laddningsstationer inom länet för elbilar/hybrider och andra förnyelsebara drivmedel.
All offentlig verksamhet tar ansvar för att producera el till egen verksamhet med sol
eller vind.
Införa bilpooler som är tillgängliga för medborgare, offentlig verksamhet och
företag.

Mängder av miljö- och hälsofarliga kemikalier sprids idag i samhället trots att vi
idag inte vet vad denna spridning kommer att få för konsekvenser på lång sikt.
Många sjukdomar ökar i takt med ökad mängd kemikalier och utsläpp av andra
gifter. Att arbeta förebyggande vet vi minskar sjukdomar och kostnader framöver.
Hur:
Vi vill informera människor som kemikaliernas påverkan på hälsan.
Vi vill stödja de projekt/företag som kan visa hur användningen av farliga
kemikalier kan minska.
Vi vill kunna ställa krav enligt försiktighetsprincipen i upphandlingar av
kemikaliestarka produkter.
Fasa ut produkter som innehåller farliga kemikalier/ämnen från landstingets
verksamhet.

Utsläppen från trafiken måste minska. Bättre kollektivtrafik i samarbete med andra
län krävs för att vi skall vara ett alternativ för fler länsbor. Vi vet också att
ungdomar och de med svag ekonomi samt grupper av funktionshindrade är helt
beroende av en väl utbyggd buss- och tågtrafik för att kunna jobba, studera och ta

del av kultur och annat fritidsutbud. Det är också fler kvinnor än män som nyttjar
trafiken idag.

Hur:
Förändra taxan stegvis så att längre resor blir billigare än idag.
Införa internetbetalning för bussbiljetter, rabatt och månadskort.
Förbättra samverkan mellan olika samhällsbetalda resor i de mindre tätbefolkade
delarna.
Starta fler tåg och expressbussar i länet.
Införa möjlighet för passagerare på nattbuss att gå av bussen även mellan
hållplatserna samtidigt som busschauffören ser till att ingen följer efter dem.
(Kanadamodellen)

Befolkningen i de mindre kommunerna och på landsbygden minskar och med
mindre tillväxt kommer ökad sårbarhet. Små företag har svårt att delta i offentliga
upphandlingar
och har ofta högre inköpskostnader. Omlastningscentraler i regionen kan stärka
förutsättningarna för lokalt företagande genom att underlätta för småföretag att
leverera varor till offentlig sektor och samverka kring inköp av varor. Vi vill att även
människor utan stora ekonomiska tillgångar ska ha möjlighet att starta företag.
Hur:
Genom att vara en aktiv part i uppbyggnaden av en regionssatsning på
microkrediter (små lån) till småföretag.
En omlastningscentral för offentlig upphandling

Kultur handlar om både bildning, arbetstillfällen och livskvalitet. Att få utveckla sig
själv, uttrycka sina förmågor och ta del av andras skapande är viktiga delar i livet.
Det är viktigt med ett aktivt kultur- och föreningsliv i hela regionen:
kulturföretagande och kulturturism är en del av den gröna tillväxten. Kultur är
hälsofrämjande och har en psykisk och fysisk läkningsförmåga, både för
konsumenter och de skapande. Patienter kan genom kulturupplevelser få ökat
välbefinnande och kortare vårdtider.

Hur:
En kultur- och föreningskonsulent som jobbar för ett jämställt föreningsliv där alla
oavsett kön ska ha samma möjlighet till aktiviteter och deltagande.
Inför kultur på recept
Ge riktat stöd till områden som har brist på föreningsverksamheter, nätverk eller
grupper.

Många av jordens livsmiljöer håller på att förstöras och många arter av växter,
svampar och djur håller på att gå förlorade. Förlusterna är allvarliga. De hotar att
leda till kollapser av ekosystem och att vi går miste om ekosystemtjänster, som
pollinering av grödor, luft- och vattenrening eller fiskbestånden i våra vatten. Länet
har många fina naturmiljöer med tyvärr en bristande tillgänglighet.
Hur:
Kartlägga regionens ekosystemtjänster och ta fram en plan för hur regionen kan
bevara och utveckla de ekosystemtjänster som finns.
Säsongsanpassad kollektivtrafik till flera av länets naturreservat och naturområden.

