DET HANDLAR

OM DIG!

OCH ALLA 159 000 BLEKINGAR
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VÅRT BLEKINGE

Vi socialdemokrater är stolta över Blekinge. Vi ser ett dynamiskt Blekinge som kan bli Sveriges gröna Silicon Valley. Här finns ett rikt näringsliv och goda livsmöjligheter. Här vill många
vara, och en av nycklarna till vår utveckling är att vi jobbar tillsammans med varandra för
att bäst nyttja våra förutsättningar och styrkor. Här finns ledande utveckling inom hållbar
fordonsteknik, vi har världsledande livsmedelsproduktion i Karlshamn och vi bygger sjö- och
landkabel till hela världen i Karlskrona. Här finns en av världens bästa hårdrocksfestivaler
i Sölvesborg och i Ronneby utvecklas materialbearbetning för att skapa lättviktsprodukter
inom industrin. Vi är även stolt hemmaregion för landets största flygflottilj och för Sveriges
marinbas.
Vi har kunskaps- och utvecklingsmiljöer knutna till Blekinge Tekniska Högskola och andra
lärosäten där akademin knyts till näringslivsutveckling. Vårt strategiska geografiska läge gör
att vi har nära till mycket, Blekinge är porten till de växande ekonomierna i östra Europa. Vi
har dessutom en bra flygplats i Ronneby, mitt i länet, och vi kan enkelt nå Öresundsregionen
med tåg. Besöksnäringen i Blekinge är växande och det finns en stor potential att fortsätta
utvecklas.
Vi har med andra ord ett näringsliv i världsklass och en högskola med världsledande utbildningar. Här finns också en hälso- och sjukvård som håller hög kvalité i nationella jämförelser.
När du blir sjuk ska du få den bästa vården. Just nu utvecklas insatser för den nära sjukvården
och för det akuta omhändertagandet. Landstinget tar återkommande emot besök från andra
delar av landet som vill se hur vi jobbar i dessa delar. Vi är stolta över att bland annat kunna
visa en mycket bra förlossningsvård och att vi är ett litet landsting i framkant både när det
gäller modern teknik och resultat inom vården.
Vi har vidare sett hur kulturen och vårt aktiva föreningsliv bidrar till ett pulserande och attraktivt Blekinge. Till detta har vi under de senaste åren blivit berikade med många nya Blekingar
som var och en har sin historia med sig som kan bli en tillgång för oss alla och bidra till att
vårt län blir än mer myllrande, dynamiskt och utvecklande.
Denna utveckling har inte kommit till Blekinge genom tur, den är frukten av ett långt och
målmedvetet politiskt arbete där utgångspunkten är ett samhällsbygge baserat på utveckling, jämlikhet och framtidstro. Det arbetet vill vi nu utveckla ytterligare. I en tid då oro och
rädsla biter sig fast och leder till splittring och främlingsfientlighet är det viktigt att visa att
politiken ser möjligheterna och används för att förbättra och bygga framtidstro. Vi vill gärna
fortsätta att bygga Blekinge ännu starkare. Vi vill inte göra det åt dig utan tillsammans med
dig. För det handlar om dig och alla cirka 159 000 Blekingar.

POLITIK ÄR EN HELHET

Den 9 september 2018 är det val till riksdag, region/landsting och kommun. De senaste två
mandatperioderna har tydligt visat att det är helt avgörande vilken regering vi har för våra
möjligheter att genomföra den politik vi vill i regionen och kommunerna här i Blekinge. Vi ser
en tydlig skillnad mellan de tidigare mandatperioderna 2006-2014 jämfört med den mandatperiod vi nu befinner oss i. Skattesänkarpolitiken som fördes tidigare har nu ersatts med en
ekonomisk politik för investeringar. Bara för 2018 har statsbidragen för Blekinges kommuner
och landsting ökat med 387 miljoner kronor. Till det kommer ökade anslag till utbildning,
infrastruktur, bostadsbyggande och jobbskapande politik. Just därför blir det tydligt att politiken hänger ihop och att vi behöver en socialdemokratiskt ledd regering för att vi ska kunna
bygga vidare för ett starkare Blekinge.

DET JÄMLIKA OCH JÄMSTÄLLDA BLEKINGE

Vår grundläggande utgångspunkt i all den politik vi bedriver är att den ska skapa ett mer
jämlikt och jämställt samhälle. Vi vet att ett sådant samhälle är ett tryggt samhälle. Ibland
hörs i den politiska debatten att vi måste välja mellan utveckling och jämlikhet. Det är i
grunden ett felaktigt påstående, jämlikheten är snarare förutsättningen för utveckling lika
tydligt som att utveckling är en förutsättning för att skapa ett jämlikt samhälle. Det tydligaste
beviset på detta är ju det land vi bor i idag. Med en tydlig socialdemokratisk politik har vi
utvecklat landet från ett fattigt land i norra Europa till ett av världens bästa välfärdsländer.
Och det har gjorts med en tydlig inriktning att jämlikheten ska öka, inte tvärt om.
Sverige är idag ett av världens mest jämställda länder. Men trots det har vi fortfarande orättfärdiga löneskillnader och skillnader i sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor. Vi ser allt
för tydligt hur vissa män anser sig ha rätt att kränka och nyttja kvinnor och vi ser att många
kvinnor fortfarande blir misshandlade såväl fysiskt som psykiskt i sina hem. Hösten 2017
lyfte #metoo-rörelsen jämställdhetsfrågorna till en annan nivå. Många kvinnor vittnade om
sexuella trakasserier och övergrepp. Det innebär att jämställdhetsfrågorna fortfarande är lika
aktuella som tidigare.
Företagens konkurrenskraft påverkas också av om det är en balans mellan kvinnor och män,
personer med olika erfarenheter, kunskaper och nätverk. Könsblandade företag som strävar
efter jämställdhet blir mer attraktiva som arbetsplats och höjer sitt anseende.
Alla ska kunna känna sig trygga och välkomna i vårt Blekinge. Vi socialdemokrater står upp
för människovärdet och kräver krafttag mot diskriminering och hatbrott som begås på grund
av rasism, främlingsfientlighet, homo- bi- eller transfobi. Det är viktigt att HBTQ-personer
kan leva öppet och verka i Blekinge. För det krävs det kunskaper och aktiva åtgärder.
Den politik som vi ska föra den kommande mandatperioden ska ha som övergripande syfte
att öka jämlikheten och jämställdheten i Blekinge. I vårt Blekinge ska män och kvinnor leva
på samma villkor, värderas lika och kunna känna samma trygghet. Här ska alla få del av den
positiva ekonomiska utveckling vi nu ser. Här ska du kunna hänga med på resan mot en bättre framtid i Blekinge.

TRYGGHET

En trygg människa bejakar förändring och räds inte framtiden. Tyvärr har vi sett att otryggheten i samhället ökat sedan en tid tillbaka. Det handlar om den egna tryggheten för sig själv
och sina nära men det handlar också om tryggheten i samhället ska vara som starkast när du
är som svagast. Om livet plötsligt förändras genom en olycka eller sjukdom ska du känna en
trygghet i att det finns en god sjukvård när du behöver den.
Vi är övertygade om att ett mer jämlikt och jämställt samhälle också är ett tryggare samhälle
för alla blekingar. Därför måste vi jobba med att öka jämlikheten och att minska klyftorna
mellan människor. Men vi måste också jobba med att öka tryggheten på lite kortare sikt. Det
handlar om många saker, från att vi behöver fler poliser med lokal närvaro och kännedom, till
hur vi planerar våra samhällen.
I vårt Blekinge har sexuella trakasserier, mobbning eller andra kränkningar inte någon plats.
Vi kommer aldrig att acceptera mäns våld mot kvinnor. Vi tänker samla alla resurser som samhället har för att förhindra detta. Vi ska dessutom påverka attityder och normer för att det i
framtiden ska bli en annan ordning. Trygghet i Blekinge ska gälla alla.

SAMVERKAN

För oss socialdemokrater är resultatet i politiken det som räknas. För att kunna nå resultat
krävs att vi arbetar tillsammans med andra. Det är därför som socialdemokraterna betonar att
vi är ett samarbetsparti. Vi har under den gångna mandatperioden visat att vi är beredda att
samarbeta med andra för att hitta stabila styren i kommuner och landsting. Vi gör det för att
säkra en majoritet för vår politik men vi gör det också med vetskapen att de flesta frågor blir
bättre om vi samarbetar med andra som delar ungefär samma grundläggande värderingar.
Samarbete handlar inte bara om samarbete mellan olika partier. För att kunna bygga Blekinge så starkt som möjligt behövs samarbete även inom landet och med de dynamiska
regioner vi redan samverkar med runt Östersjön. Socialdemokraterna har vidare alltid samverkat med LO i arbetet med att utveckla vår politik. Facklig-politisk samverkan är grunden
för vårt samhällsbygge.
Det politiska ansvaret för hur Blekinge utvecklas och hur vår välfärd hanteras delas mellan
regionen och kommunerna. Inom vissa områden, som exempelvis sjukvården, blir det delade ansvaret än mer tydligt. Därför är samarbete mellan regionen och kommunerna viktigt.
Den som är i behov av samhällets stöd ska inte behöva fundera över vilken politisk nivå som
hanterar vilken fråga. Det ska samarbetet klara av åt alla blekingar. Vi tror att den nya organisationen där landstinget blir en region ska göra detta tydligare.
Vi vill gärna samarbeta med dig när vi bygger Blekinge starkare. Politik får aldrig försvinna
långt ifrån väljarna. En utvecklande demokrati kan inte enbart innehålla en valhandling vart
fjärde år, utan den bygger snarare på ett ständigt pågående dialog mellan väljare och valda.
Det är ju din framtid det handlar om, den vill du väl vara med att påverka? Vi kommer att
se till att det finns goda möjligheter att påverka och det börjar med insikten om vikten av
samverkan.

VI VILL FORTSÄTTA UTVECKLA BLEKINGE

Vi har nära mellan våra fem kommuner och vi har nära till viktiga orter i våra grannlän. Det
gör Blekinge till en plats där det är attraktivt att bo och leva. Viktigt är även vårt centrala
läge mitt emellan ett av Europas mest expansiva områden i Södra Östersjöregionen och
Öresundsregionen. Genom samverkan med omgivande regioner bygger vi Blekinge ännu
starkare. Blekinge har utvecklats bra under ganska lång tid. Men det finns fortfarande en hel
del som kan göras för att vi ska bli ännu bättre.
En viktig del i den utveckling som stärker hela Blekinge är decentralisering. Blekinges fem
kommuner måste ses som en helhet. Helheten blir som starkast, vad gäller såväl bredd som
spets, när de olika delarna är starka och hänger ihop. Precis som regeringen vill stärka hela
landet genom att omlokalisera myndigheter ska vi arbeta för att länets funktioner i form av
service, skolor m.m. fördelas över hela länet. Blekinge är ett län där de geografiska förutsättningarna är sällsynt goda för sådan politik.
Vår utgångspunkt för utvecklingen i länet är att den ska bidra till en smart, hållbar och inkluderande tillväxt. Nyckelfaktorer i detta sammanhang är vårt öppna sinne, jämlikhet, jämställdhet, samverkan och att utmana de hinder vi ser för en utveckling som vi vill ha den. Detta
arbete behöver göras på bred front men vi väljer att lyfta upp några faktorer som vi vill jobba
med under nästa mandatperiod.

JOBB OCH KOMPETENS

Grunden för din frihet är att du har ett jobb att gå till. Genom att ha ett jobb kan du själv
forma ditt liv och slippa vara beroende av andra. Därför är jobben alltid nummer ett för oss
Socialdemokrater. Men att många jobbar är också avgörande för hur vi ska klara vår framtida
välfärd.
I dag har vi allt för många blekingar som saknar ett jobb att gå till. Samtidigt vet vi att många
arbetsgivare runt om i länet inte kan anställa den personal som behövs för att växa eftersom
det är svårt att hitta personer med rätt kompetens. Här gäller det att vi klarar av att hitta
metoder för att stärka matchningen mellan dem som står utan jobb och de framväxande
jobben. Vi kommer att intensifiera samverkan med alla inblandade aktörer för att samla alla
samhällets resurser kring att lösa denna uppgift. Varje dag i arbetslöshet är en förlorad dag
för den enskilde och dessutom ett förlorat bidrag till vår gemensamma välfärd.
Vi behöver föra ständiga samtal mellan arbetsgivare i alla sektorer, regionens ledning samt
våra utbildningsanordnare kring behov och möjligheter till kompetensförsörjning. Det kan
handla om den högre utbildningen via Blekinge Tekniska Högskola, den närliggande högskolan i Kristianstad och Linnéuniversitetet. Men det handlar också om behovet av vuxenutbildning och yrkeshögskola. Till detta arbete bör också grund- och gymnasieskolornas
studie- och yrkesvägledare kopplas. Detta blir tillsammans med matchningsarbetet en av
flera avgörande faktorer för hur vi ska klara jobben i Blekinge framöver.
När det kommer till kompetensförsörjning är vår demografiska struktur en utmaning som vi
behöver jobba med. Vi behöver bli mer attraktiva för yngre arbetskraft och framför allt för
unga kvinnor. Kvinnor behövs inom den traditionella industrin och Blekinges näringsliv inte
bara för att det påverkar kvinnornas inkomst och pension, utan det påverkar också företagens konkurrenskraft. Rekryteringsbasen skulle öka väsentligt om fler kvinnor väljer att
utbilda sig till ingenjörer, svetsare och andra traditionella mansyrken. För att nå dit behöver

vi utveckla vårt näringsliv ytterligare med en mer jämställd arbetsmarknad som mål. När
Blekinges näringsliv rekryterar personal så ska det vara möjligt för medflyttande att finna ett
attraktivt arbete utifrån deras kompetens. Blekinges arbetsmarknad behöver förutsättningar
för att vidgas.
När vi talar om jobb och utveckling är det naturligt att lyfta fram den potential som besöksnäringen har i Blekinge. Även om denna näring har vuxit rejält under de senaste åren har
vi ändå bara sett början. Här finns en stor potential som vi vill ta vara på. Framför allt ser vi
möjligheten att utveckla såväl landsbygden som skärgården som besöksmål.
Blekinges näringsliv präglats av en tradition av stora arbetsgivare ofta inom industrin. Dessa
har varit avgörande för vårt läns utveckling och de kommer fortsatt att vara enormt viktiga.
Men vi måste komplettera dessa med fler små företag och stödja en större mångfald av företag som har sin huvudsakliga marknad utanför vårt län. Vi vill fortsätta att skapa goda villkor
för såväl små som nya företag bland annat genom att fortsätta utveckla de kunskaps- och
näringslivskluster vi har.
Genom vårt arbete med kompetens och jobb ska vi, som ett första steg, halvera arbetslösheten i Blekinge. Vi har ett särskilt ansvar för att jobba med arbetslösheten för unga. Vi
har gjort en hel del inom Ungdomskraft Blekinge. Men vi måste göra mer, ingen ung ska
behöva börja sitt vuxenliv i arbetslöshet.

KOLLEKTIVTRAFIK OCH INFRASTRUKTUR

En förutsättning för utvecklingen är att vi har en infrastruktur av god kvalité. Det handlar om
vägar och järnvägar, men också om att tex bredband finns tillgängligt. Vi socialdemokrater
menar allvar med att hela länet ska få ta del av utvecklingen och då kan inte bredbandsutbyggnaden stanna vid stadsgränsen.
Vi vet att kommuner och samhällsföreningar gör ett jättejobb med bredbandsutbyggnaden
och detta arbete vill vi att regionen understödjer och samordnar för att fram till 2020 nå 95
procent, och 2025 100 procent, täckning med 100 megabit bredband via fiber.
När det gäller vägar och järnvägar är dessa av avgörande betydelse för både dig och alla
övriga Blekingar, men också för vårt näringslivs möjligheter att växa, utvecklas och stärka sin
konkurrenskraft. Vi kommer att fortsätta att arbeta hårt för att både klara de stora stråken
som Blekinge kustbana, Sydostlänken och E22 men också våra stora och viktiga riksvägar.
Även om vi vill att fler ska välja att åka kollektivt så kommer bilen och andra transportmedel
även i framtiden vara viktiga. Vi ser hur utvecklingen börjar ta fart gällande elcyklar. Det innebär att cykelns räckvidd ökar rejält. Denna utveckling behöver vi möta med fler och säkra
cykelvägar. Även i vår bilpark växer eldriften snabbt. Såväl rena elbilar som elhybrider blir allt
fler. För att underlätta denna utveckling ska vi öka satsningarna på laddinfrastruktur och även
undersöka möjligheterna att bli försöksområde för självkörande elbilar.
Vi värnar starkt om vår flygplats i Kallinge. Vi ser fram emot att den byggs ut och det behövs
eftersom resandet fortsätter att öka. När ett nytt mötesspår på Blekinge Kustbana ska byggas vill vi göra det i anslutning till flygplatsen så att det i framtiden ska bli möjligt att bygga
en station vid flyget och därmed möjliggöra att ta tåget till flyget från hela länet.
När det gäller kollektivtrafik har stort fokus legat på att förstärka den bussdrivna stadstrafik-

en. Det har varit lyckosamt och antalet resenärer ökar stadigt. Nästa steg är att utveckla det
kollektiva resandet även på landsbygden. Vad gäller tågtrafiken vill vi skapa en snabbare
trafik från Karlskrona ner mot Lund och Malmö genom att få till ett snabbtåg i vardera riktningen i pendlingstid.

INTEGRATION

En orolig omvärld har de senaste åren tvingat väldigt många människor på flykt från sina
hem. Detta har inneburit en utmaning för vårt samhälle. Vi har höga ambitioner för vårt mottagande av dem som flytt till Sverige.
I uppbyggnaden av vårt län och vårt näringsliv, inte minst inom tillverkningsindustrin, har inflyttade människor varit av stor betydelse. Ser man än längre tillbaka i tiden finns många fler
exempel på detta. Vår historia är full av goda exempel på utveckling som skett när människor
från andra länder och kulturer kommit till Blekinge för att bygga upp sina liv här. Vi är övertygade om att de som nu kommit till oss också kommer att bidra till att göra vår region och
vårt land bättre. Det som på kort sikt är en utmaning blir, om vi hanterar det rätt, en möjlighet
framöver. Varje individ är ett välkommet tillskott för att vi ska klara arbetskraftsförsörjningen
framöver.
Här i Blekinge har vi goda möjligheter att lyckas med integrationen. Vi är ett län med närhet
till det mesta. Här finns ett driftigt föreningsliv som redan har en betydande roll i integrationsarbetet och här finns fantastiska entreprenörer som vill vara medspelare i integrationsarbetet.
Integrationen ska förbättras med målsättningen att Blekinge ska vara bäst i landet på att ta
till vara på den resurs som nyanlända människor innebär för framtiden.

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

I Blekinge ska du känna tryggheten av att ha den bästa hälso- och sjukvården när du behöver
den. För att uppnå detta behöver vi ständigt utveckla och förändra den vård som ges i vår
region. Men alla förändringar ska göras utifrån att vården ska bli bättre och att den ska ges
på rätt nivå. Den väg vi väljer för framtiden ska vara en väg mot en god och jämlik hälso- och
sjukvård för alla blekingar. Vi vill sätta fokus på följande områden:

TILLGÄNGLIGHET

Även om vi har en hälso- och sjukvård i världsklass i Sverige upplever många att det är svårt
att få kontakt med vården. Det är i grunden ett problem för förtroendet för vår allmänna
sjukvård att det är så här. Den som är eller har varit i kontakt med sjukvården är dock ofta
väldigt nöjd med den vård som ges i Blekinge. Bemötandet från vårdpersonal är också en
viktig del i tillgängligheten. Alla ska känna trygghet att bli positivt bemött vid sökande av
vård.
Tillgänglighet är ett omfattande begrepp. För många handlar det om att någon ska svara när
du ringer. Men det handlar också om hur lång tid det tar innan du träffar läkare eller annan
vårdpersonal och hur lång tid det tar innan eventuell behandling kan inledas.
För oss är det självklart att den nationella vårdgarantin ska följas. Ditt samtal ska besvaras
och du ska kunna få tid till läkare eller annan sjukvårdspersonal när du behöver det. Är det
läkarbesök det handlar om ska du få det inom sju dagar, annan form av besök inom tre dagar.
Digitaliseringen inom hälso- och sjukvården är ett viktigt redskap för att öka både tillgänglighet och delaktighet i vården. Denna kan erbjuda möjlighet att boka tider, lämna återbud och få recept förnyade. Men digitaliseringen är viktig även för att förbättra samverkan
mellan vårdnivåer och vårdgivare.

DEN NÄRA SJUKVÅRDEN

För de allra flesta av oss handlar den nära hälso- och sjukvården om den verksamhet som
finns inom primärvården. Men när vi blir äldre och/eller mer vårdberoende är det också
viktigt att sjukhusvården finns nära. Detta är grundläggande faktorer för att vi ska känna
trygghet. Men nära behöver inte alltid handla om avstånd. Närhet kan också vara en fast
vårdkontakt som känner dig och dina vårdbehov.
Den nära sjukvården bygger på tre bärande delar och samverkan kring patienten. För de
flesta handlar det om att vi har tillgängliga vårdcentraler. Där får vi den vård vi behöver vid
tillfällig sjukdom. För många äldre är det den kommunala hemsjukvården som gör stora
insatser i den dagliga vården. För de allra mest sjuka ska vi erbjuda avancerad sjukvård i
hemmet.
För att du snabbt ska hitta rätt i hälso- och sjukvården finns sjukvårdsupplysningen 1177. När
du ringer 1177 får du råd om hur du ska göra för att komma till rätt nivå i vården. Många
gånger kan det dessutom räcka att ringa 1177 för att klara av hela ditt ärende. Vi vill att fler
patienter ska kunna erbjudas hembesök av läkare eller vård i hemmet. För att stärka den nära
vården och öka dess tillgänglighet vill vi öka öppettiderna på såväl sjukhusets mottagningar
som på vårdcentralen.

UTVECKLAD CANCERVÅRD

Inom cancervården jobbas det nu med standardiserade vårdförlopp. Dessa finns för varje
cancersjukdom och ska leda till att vi ska få en jämlik vård oavsett var vi bor i landet. Detta
ska gälla hela vägen från det första besöket på vårdcentralen till behandling.
Att få ett cancerbesked är tufft och kastar om mycket i livet. Det är just i situationer som denna som du ska kunna känna extra stor tillit till sjukvården. En viktig del av detta är snabbare
vårdförlopp, att minska tiden mellan diagnos och behandling. Det är viktigt både utifrån att
få bästa möjliga effekt av behandlingen men också för att möta den otrygghet och rädsla
den drabbade naturligtvis lever med.
För att maximera vårdens möjligheter att besegra cancern koncentreras den högspecialiserade vården till färre orter. Det är en åtgärd för att samla kompetens och göra behandlingen
kostnadseffektiv. I detta sammanhang är det viktigt att framhålla att sjukhusets storlek inte
behöver vara synonymt med hög vårdkvalité. Bland andra Blekingesjukhusets vårdkompetens inom flera cancersjukdomar visar att även mindre sjukhus kan leverera en vård av mycket
hög kvalité.
För att på ett snabbt och säkert sätt ställa rätt diagnos och därmed snabbare kunna ge patienten den vård som behövs, har vi inrättat ett Diagnostiskt centrum vid Blekingesjukhuset
i Karlshamn. Här görs ytterligare utredningar och prover för att snabbt hitta orsaken till patientens besvär. För många patienter innebär satsningen också ett snabbare besked om att
de inte är sjuka.
Vi ska fortsätta att utveckla cancervården och kompetenssäkra Diagnostiskt centrum. Vi vill
ha patientansvariga läkare för att öka möjligheten till tidig upptäckt och vi vill utveckla samverkan mellan olika vårdgivare kring de insatser som behöver göras.

BARN OCH UNGAS HÄLSA

Generellt sett mår barn och unga vuxna bra i Blekinge, men det gäller tyvärr inte alla. Främst
har den psykiska ohälsan hos barn och unga vuxna ökat över tid. Denna kunskap måste mötas med starka gemensamma resurser och aktiva handlingsplaner. Här har skolornas elevhälsoarbete en avgörande betydelse då dessa ofta är de som möter ungdomarnas symptom
först. Alla samhällets aktörer måste bli bättre på samordning och delaktighet med det tydliga
målet att vända denna trend.
Barn och ungas ohälsa kan ha flera orsaker och därför behövs en mångfald av insatser utifrån
barnets eller den unges behov. Det finns stora vinster, både mänskligt och ekonomiskt, med
att så tidigt som möjligt identifiera och med effektiva, evidensbaserade metoder, behandla
psykisk ohälsa hos barn och unga.
Unga vuxna är en växande patientgrupp inom vuxenpsykiatrin. Primärvård och psykiatri samarbetar oftare och mer regelbundet och Ungdomsmottagningarna erbjuder t ex samtalsterapi. Nu är det viktigt att de utvecklingsprojekt som pågår mellan kommunerna och hälsooch sjukvårdens verksamheter resulterar i nya samarbetsformer.
Barn och unga och deras anhöriga ska inte heller behöva leta efter stöd och hjälp. Genom
att erbjuda samordnade insatser för barn och unga enligt modellen ”en dörr in” kan vårdens
olika stöd och kommunens tidiga insatser samordnas bättre. Detta koncept underlättar för

barnen, de unga och deras anhöriga. Vi ska ställa krav på barnkonsekvensanalyser inför
beslut som rör barn i enlighet med barnkonventionen. Vi ska fortsätta att ha öppna ungdomsmottagningar och en bra barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet i varje kommun.

DET AKUTA OMHÄNDERTAGANDET

Det akuta omhändertagandet har utvecklats i flera steg. Vi har ytterligare stärkt ambulansorganisationen dels med ambulanser dels med bedömningsbilar bemannade med specialistutbildade sjuksköterskor med uppdrag att göra en första bedömning i väntan på eller när
ambulans inte behövs. Båda insatserna larmas ut av SOS Alarm. Utryckningarna kan när så
behövs även förstärkas med psykiatrisk kompetens.
Vi har fortfarande akutsjukhus i Karlskrona och till det har vi öppnat en akutavdelning i
Karlshamn. Denna är öppen dygnet runt för personer som vårdpersonal i bedömningsbil
eller ambulans eller i personens boende anser behöver en akut vårdinsats. Akutavdelningen
i Karlshamn ger äldre och de mest sjuka patienter ett snabbt och säkert omhändertagande.
Den utbyggnad som vi har gjort av det akuta omhändertagandet i Blekinge har slagit väl ut.
Akutvården har blivit bättre i hela länet och även den akuta vården ges i större utsträckning
på rätt nivå. Detta är en inriktning som vi ska fortsätta utveckla i hela länet.
Samtidigt med investeringar i akutsjukvården vill vi också göra riktade insatser för ett bra
akut omhändertagande även i icke livshotande situationer. Det kan t ex handla om resurser
till primärvårdsjouren när vårdcentralen har stängt, fler mobila team även på kvällstid och
möjlighet till fler direktinläggningar på sjukhuset.

VI SKA BLI OBEROENDE AV HYRPERSONAL

Hälso- och sjukvårdens alla verksamheter ska arbeta för att bli oberoende av bemanningsföretag. Inhyrd personal kan behövas tillfälligtvis under arbetstoppar men under 2019 ska
Blekinges hälso- och sjukvård vara en verksamhet där grundbemanningen består av egen
personal.
I grunden handlar detta om en enkel sak, patienter i svensk sjukvård ska inte mötas av vikarier. Istället ska den som söker sjukvård mötas av kända ansikten och händer. Detta är den
viktigaste orsaken till att hyrläkarberoendet måste bort.
En annan viktig orsak är att det är en arbetsmiljöfråga för vår egen personal. För att kunna
göra det bästa jobbet behövs arbetslag med kända kollegor.
Den tredje orsaken är den ekonomiska. Med dagens utveckling riskerar alla de tillskott som
kommit och kommer till sjukvården att gå till fel saker. Vi vill istället använda dessa pengar för
att utveckla sjukvården och samtidigt bli en mer attraktiv arbetsgivare. Det är vägen framåt
som ger oss möjlighet att med egen personal trygga sjukvården för alla blekingar.

DET SKA VARA ATTRAKTIVT
ATT ARBETA I SJUKVÅRDEN

Region Blekinge är en av länets största arbetsgivare och våra sjukhus några av länets största
arbetsplatser. Därför ska vi arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare med bra arbetsmiljö och goda anställningsvillkor. Våra arbetsplatser ska välkomna ett kreativt arbetssätt, nya
idéer, delaktighet och innovationslust.
Många av våra arbetsplatser är mycket kunskapsintensiva och fordrar därför goda möjligheter
till kompetensutveckling för vår personal. Som arbetsgivare ska Region Blekinge vara en region som är aktiv för att säkerställa att den kompetens som framtiden behöver också ska
finnas. Detta görs tillsammans med utbildningsanordnare och den vetenskap som finns kring
framtidens arbetsplatser inom de områden vi finns inom.
Den svenska arbetsmarknaden som helhet behöver bli mer jämställd. Av alla de som jobbar
inom Region Blekinge är en stor andel kvinnor. För att skapa ett mer jämställt arbetsliv behöver vi bli bättre som arbetsgivare i dessa frågor. Vi har redan idag rätt till heltid men ser
ändå att många väljer att jobba deltid. Ibland för att det passar den enskilde, men ibland
även för att den möjlighet till heltid som erbjuds inte fungerar. Därför kommer Region Blekinge att arbeta vidare med att anpassa arbetet på så sätt att fler kan välja att jobba heltid.
Detta är ett arbete som behöver göras på arbetsplatserna men också genom att påverka
attityder och sättet att leva utanför arbetsplatsen. Vi kommer att arbeta för att under mandatperioden uppnå jämställda löner och att heltid blir en norm.
Region Blekinges arbetsplatser ska kännetecknas av trygghet på alla olika sätt. Vi ska ha ett
ledarskap som uppmanar till att personalen ska kunna säga till när något är fel. Vi ska ha en
god och säker arbetsmiljö och vi ska ha noll acceptans för kränkningar och trakasserier.
Vid upphandling av verksamhet ska vi ställa krav på att kollektivavtal ska gälla för anställda
som finns i den upphandlade verksamheten. Vid upphandling ska även krav ställas på att
anställd personal i dessa verksamheter ska omfattas av samma meddelarskydd som anställd
i offentlig verksamhet.

VÅRT BLEKINGE I FRAMTIDEN

Vi söker ett förnyat mandat för att fortsätta utveckla Blekinge. Vi vill utveckla vårt län med
jämlikheten och jämställdhet som ledstjärna. Därför behöver vi jobba vidare med att just du
kan känna både en trygghet och en möjlighet att utveckla ditt liv så som du önskar. För att
klara detta måste vi se till att jobben blir fler och att fler kan ta de jobb som kommer. Det
handlar också om att du ska kunna känna en trygghet i att samhällets är starkt den dag du
behöver dess stöd. Här fyller sjukvården en betydande del av den tryggheten. Vi vill fortsätta
att modernisera och utveckla hälso- och sjukvården och på det viset öka tilliten till den.
Vi vill sätta ljuset på ett antal kännetecken som Blekinge ska förknippas med. Det första
är hållbarhet. Den utveckling vi vill se i Blekinge ska vara smart, hållbar och inkluderande.
Vidare vill vi att Blekinge ska kännetecknas av jämställdhet. För oss i Region Blekinge är
det naturligt att vi ska ta tillvara på hela den samlade kompetens som finns i samhället. För
att nå dit måste vi arbeta mer aktivt med vårt jämställdhetsarbete. Det handlar också om
mångfald. Vi vet att städer, regioner och länder som förknippas med mångfald utvecklas
starkare. Det fjärde kännetecknet vi vill ha för Blekinge handlar om kreativitet. I en kreativ
miljö tillåts tankar tänkas fritt och det stimulerar och stöder processer som omvandlar idéer
till verklighet. I en kreativ miljö utvecklas kultur och bildning. Detta är en avgörande faktor
för att möta den samhällsutveckling präglad av inskränkthet, rädsla, intolerans, girighet och
egoism som vi tyvärr ser breda ut sig.
Vi är övertygade om att vi kan fortsätta att utveckla vårt Blekinge. Vi vet att den kompetens
som finns här redan idag är i världsklass inom vissa sektorer och vi ligger i framkant när det
gäller teknikutveckling på många områden. Nu vill vi gå vidare. Vi tror mycket på framväxten
av så kallade gröna jobb. Jobb som växer fram hand i hand med att vi hanterar de miljömässiga utmaningar som hela världen står inför. Vi har alla möjligheter att bygga ett mycket
starkt kompetenscentrum för ny teknik som skapar ett hållbart samhälle, ett grönt Silicon
Valley där vi faktiskt kan bli världsledande i att utveckla idéer kring hållbarhet och omsätta
dessa till jobb och utveckling.
Vi vill bygga vidare på de styrkeområden som Blekinge har där vi har stark kompetens inom
IT och telekom via våra kluster och science parks. Satsningar på att bli världsbäst på att
kombinera den kunskapen som vår traditionella industri kan innebära att vi ökar företagens
konkurrenskraft och bidrar till ökad hållbarhet genom ökad digitalisering. Vi har världsledande forskning både inom IT, telekom och hållbarhet på BTH. Likaså kan vi se att hälso- och
sjukvårdsutbildningen på BTH hyllas. Det finns också stora vinster att göra i välfärden genom att fortsätta satsa på ökad digitalisering inom den offentliga sektorn. Välfärdstjänster
digitaliseras och därför är satsningen på bredband och infrastruktur viktig för att nå samtliga
invånare oavsett var de bor.
Hela Blekinge ska utvecklas, tryggheten stärkas och framtiden mötas med tillförsikt. Det är
så vi bygger Blekinge starkt tillsammans. Där alla bidrar och ingen lämnas efter. Vi har gjort
det förr och vi tänker göra det igen.

#tillsammansförblekinge

