Förslag till

Valplattform för
Socialdemokraterna i Blekinges regionalpolitik
Socialdemokratins övergripande mål är att varje människa ska känna sig fri att
utvecklas som individer, råda över sitt eget liv och ha lika möjligheter att påverka
samhället. Att alla har möjlighet att forma sitt eget liv och sina drömmar är det vi
kallar jämlikhet. Det är den värderingsmässiga grund vi står på och därifrån utgår
alltid vårt politiska arbete.
Vi älskar Blekinge. Här i vårt lilla län har vi fantastiska möjligheter. Här finns vacker
natur med unika och historiska besöksmål, världsledande industri, en modern
högskola och vi har dessutom nära till det mesta.
När vi formar vår politik för Blekinge gör vi det utifrån våra grundläggande
värderingar. Vår ambition är att samhället ska stödja de krafter som vill utveckla vårt
län och till alla blekingar som vill förverkliga sina livsdrömmar. Vi är stolta över
mycket men inte nöjda med allt.
För att alla ska känna sig som fria individer måste det också finnas en känsla av
trygghet och rättvisa. Det är viktigt att vi har en bra hälso- och sjukvård som finns
där när du behöver den. Blekinges sjukvård håller hög kvalitet men många har svårt
att komma i kontakt med vården och väntetiderna är ibland långa. Det vill vi ändra
på. Det ska bli lättare att komma i kontakt med vården och vården ska organiseras så
att väntetiderna blir kortare.
Fria individer behöver mer än bra hälso- och sjukvård. De behöver jobb att gå till,
utbildning som ger möjligheter och en rik fritid, som gör livet lite mer värt att leva.
Idag saknar många av oss ett jobb att gå till. Därför krävs ett aktivt arbete och en
aktiv arbetsmarknadspolitik anpassad för Blekinges behov.
För att vi ska klara välfärdsutmaningarna behöver vi bli fler i Blekinge. En växande
befolkning skapar en mer dynamisk och utmanande region, där det kan bli ännu
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bättre att bo och verka. Därför måste vi alla jobba tillsammans för att vända
befolkningsutvecklingen.
I den här valplattformen beskriver vi hur vi vill utveckla Blekinge. Vi hoppas få ditt
förtroende att leda det arbetet. Vi kan inte göra det själva, utan är övertygade om att
Blekinges intressen gynnas bäst tas när många deltar i arbetet för att utveckla länet.
Tillsammans kan vi skapa utveckling och framtidstro.
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Ett attraktivt Blekinge
Fler Blekingebor
En av Blekinges utmaningar är att vända den negativa befolkningsutvecklingen. För
att människor ska vilja flytta hit behöver Blekinge bli mer attraktivt. En viktig del i
det arbetet är att stärka Blekinges profil som storstadsnära region i den snabbt
växande Öresundsregionen.
Med fler som bor och jobbar i Blekinge får länet bättre förutsättningar att klara
välfärdens utmaningar. Företag och offentliga arbetsgivare kan lättare rekrytera den
arbetskraft som behövs. En större inflyttning kan bidra till förnyelse och utveckling
av hela länet.
Region Blekinges verksamheter kan göra en del av jobbet men det måste till en bättre
samverkan med kommunerna och det omgivande samhället för att få en positiv
utveckling.
Fler i jobb
Blekinge har klarat sig relativt bra genom pandemin när det gäller påverkan på
arbetsmarknaden. Trots det är arbetslösheten oacceptabelt hög. Speciellt bland unga,
utrikes födda och funktionsnedsatta. Därför är satsningar för att få fler i arbete en
prioriterad fråga. Alla som kan jobba ska jobba.
Att ha ett jobb innebär personlig frihet för var och en av oss. Men det innebär också
att man är med och bidrar till samhället. Arbetslöshet är en stor källa till ojämlikhet
och därför måste den bekämpas.
När det gäller kampen mot arbetslösheten är det en fråga som kräver regional
samverkan och ett tydligt ledarskap. Det kräver en aktiv politik för utbildning och
andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Vi vill att Blekinge blir en försöksregion för
en mer regionaliserad arbetsmarknadspolitik. Då skulle Region Blekinge, länets
kommuner och övriga aktörer kunna agera tillsammans för att bättre möta de behov
som finns på den lokala arbetsmarknaden. Med bra pendlingsmöjligheter till
grannregionerna Skåne, Kalmar och Kronoberg, blir Blekinge en tydligare del i en
växande arbetsmarknads- och studieregion.
Fler företag
Blekinge ska ha ett varierat och konkurrenskraftigt näringsliv. Blekinge behöver
därför fler småföretagare och entreprenörer. Vi vill skapa bättre förutsättningar för
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att fler ska kunna starta eget. Grunden läggs redan i skolan där kunskapen om eget
företagande och entreprenörskap ska vara en naturlig del.
Nya och befintliga företag ska kunna växa och utveckla sin verksamhet. För att
underlätta för detta behöver vi bättre stöd för den som har en idé och vill utveckla
den till ett företag. Det handlar om förbättrad företagsrådgivning och tillgång på
riskvilligt kapital i Blekinge.
Vi tror också på bättre samverkan mellan politik, näringsliv, fackliga organisationer
och utbildningsväsendet, för att med gemensamma krafter stärka Blekinges
näringslivsklimat.
Kompetensförsörjning
Trots en hög arbetslöshet i Blekinge har många företag svårt att rekrytera
medarbetare med rätt kompetens. Tillgång på utbildad arbetskraft är också den
enskilt viktigaste faktorn när företag svarar på frågan om vad som hindrar en
utökning av verksamheten.
Även hälso- och sjukvården står inför stora rekryteringsbehov. Att kunna behålla och
attrahera kvalificerad personal är en grundförutsättning för en väl fungerande vård.
Stora pensionsavgångar i kombination med ett större behov av olika välfärds- och
servicetjänster ställer krav på riktade satsningar, som exempelvis utbildningstjänster,
och en bra regional samverkan.
Vi vill att Blekinge ska vara en region i Sverige där arbetsgivare har enkelt att hitta
rätt kompetens för sina lediga tjänster. Region Blekinge har en viktig roll att spela
genom att samla aktörer på detta område, för att så smidigt som möjligt identifiera
behov och söka lösningar.
Utveckling av landsbygden
Vi vill att det blir enklare att bo och jobba i hela Blekinge och att satsningar för att
utveckla landsbygden kommer alla till del. Länet har goda förutsättningar för det
eftersom Blekinge är en av landets mest tätbefolkade regioner utanför storstäderna.
Redan innan pandemin fanns tecken på att boende på landsbygden blivit mer
attraktivt. Det öppnar för ännu fler möjligheter på landsbygden.
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Det ska finnas bra möjligheter att starta och driva företag på landsbygden. Detta
förutsätter utbyggt bredband och bättre kommunikationer och att vi använder en
större del av länets regionala utvecklingsmedel till satsningar på landsbygden. En
viktig framgångsfaktor är samverkan med samhällsföreningar och andra
organisationer.
Boende och kommunikationer
Alla har rätt till en bra bostad. Tillgången till bostäder är också en grundläggande
förutsättning för jobb och tillväxt. Bostadspolitiken är en viktig del i välfärdspolitiken
och Blekinge har unika boendemiljöer som vi ska ta till vara.
Det behöver byggas fler bostäder i Blekinge, och olika typer av bostäder. Det
behöver också byggas mer energieffektivt och klimatsmart. Genom att planera och
bygga blandade bostadsområden, med både villor, radhus och flerfamiljshus,
motverkas bostadssegregationen.
Det ska gå snabbt och enkelt att både pendla mellan kommunerna i Blekinge och nå
världen utanför Blekinge. Kollektivtrafiken ska underlätta för oss att välja
klimatsmarta och prisvärda alternativ. Samtidigt behöver vi fortsätta bygga ett bra
vägnät och satsa på fler och bättre cykelvägar.
Näringslivet är beroende av bra och säkra transporter för att frakta gods. Blekinge
kommer snart att få en ny järnväg på Sydostlänken, en viktig investering för Sveriges
transportnät.
Ett rikt kulturliv
Kultur i alla dess former är frigörande och bidrar till människors utveckling och
gemenskap. Kultur vidgar perspektiven, skapar nya tankar och nya idéer. På så sätt är
kulturen viktig för både individens och samhällets utveckling.
Ett rikt kulturliv är också viktigt för Blekinges attraktivitet och framtida tillväxt.
Genom att utveckla kulturella och kreativa näringar (KKN) finns stora möjligheter
för hållbar tillväxt och nya jobb. Genom att stödja nuvarande kulturliv och nyfiket
söka efter nya spännande områden skapar vi ett bättre och mer attraktivt Blekinge.
Kulturen ska finnas närvarande i hela Blekinge. Vi vill fortsätta att utveckla regionala
centra för kulturens olika inriktningar med ett centrum för evenemang och festivaler.
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Klimatarbetet är ett gemensamt ansvar
Att stoppa den globala uppvärmningen med ett offensivt klimatarbete är samhällets
största utmaning, och detta arbete börjar lokalt. Att inget göra, är inte ett alternativ.
Politiken måste visa ett tydligt ledarskap och gå från ord till handling. Ingen kan
längre bortse ifrån vad en i princip enad forskarvärld sagt under en längre tid.
Blekinge har synnerligen goda förutsättningar att vara en ledande aktör. Med kunskap
och forskning inom hållbar samhällsplanering och produktutveckling vid Blekinge
Tekniska Högskola (BTH) och en industri inom branscher som är viktiga när
samhället ska ställas om. Inom EU ligger ett tungt fokus på en grön återstart och här
måste Blekinge arbeta aktivt för att få del av resurserna.
Även Region Blekinge kan bli bättre på att i offentliga upphandlingar ställa krav på
mer klimatsmarta lösningar. Ett annat instrument är en klimatbudget för att
tydliggöra vilka åtgärder som behövs för att minska Blekinges samlade klimatavtryck.
Att ställa om samhället så att dess klimatavtryck minskar tillräckligt fort kan aldrig
vara en individuell uppgift. Det är ett gemensamt uppdrag och ansvar att bygga ett
samhälle där även kommande generationer kan leva, verka och bo.

Därför vill vi
• Inrätta en Kommission för fler invånare i Blekinge.
• Att Blekinge blir en försöksregion för en regionaliserad
arbetsmarknadspolitik.
• Driva ett mer aktivt regionalt kompetensförsörjningsarbete.
• Driva ett mer aktivt regionalt klimatarbete.
• Utveckla kollektivtrafiken på landsbygden.
• Utveckla en närvarande kultur i hela länet.
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En nära och tillgänglig vård
Vård utan köer
När hälsan och livet förändras behöver vi stöd, omsorg och vård. Blekinges sjukvård
håller hög kvalitet men när människor är oroliga för att de inte ska få hjälp i tid, finns
det mycket kvar att göra.
Många patienter får vänta alldeles för länge på operation eller behandling. När
sjukvården under Coronapandemin behövde fokusera på att ta hand om akut sjuka
patienter med covid-19, blev vårdköerna ännu längre.
Det kommer att krävas särskilda satsningar för att minska vårdköer och hantera den
nya vårdskulden. Sjukvårdens resurser ska användas där de gör mest nytta. Vi ska
göra allt vi kan för att alla snabbt ska få den vård de behöver och har rätt till. Köerna
i Blekinge ska minska.
Kontakt med sjukvården samma dag
Oberoende av var i Blekinge vi bor ska vi kunna känna tillit till den vård som erbjuds
och i rimlig tid få den vård vi är i behov av. Alla vårdverksamheter i Blekinge ska
också ha rätt utbildad personal och tid för sina patienter.
Det ska alltid vara någon som svarar när du kontaktar sjukvården. Du ska också både
kunna boka och avboka din besökstid digitalt. Vi ska se till så att vården kan komma
hem till fler patienter, och även när barn är sjuka. Därför vill vi införa fler mobila
vårdteam över hela länet.
Många känner sig tryggare med att ha en personlig läkare på vårdcentralen. Det ger
patienten bättre möjligheter att vara delaktig i sin egen vård och minskar risken för
onödiga undersökningar. Vi vill erbjuda alla patienter en fast läkarkontakt på den
vårdcentral man listat sig på.
Läkare och distriktsköterskor ska få mer tid till att prata med sina patienter om hur
man själv kan förbättra sin hälsa. Vårdcentralen ska inte bara möta oss när vi blir
sjuka. Den ska vara drivande för att skapa en bättre folkhälsa.
En snabb akutsjukvård
Det akuta omhändertagandet börjar redan när ambulansen kommer till den som
blivit sjuk eller skadad. För att alla ska få rätt vård snabbt krävs det att ambulanserna
finns nära. Oavsett var vi bor i länet ska vi kunna känna trygghet i att snabbt få hjälp
när vi ringer 112.
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Ingen ska behöva sitta länge i väntrummet på akutmottagningen. Alla ska både
komma in snabbt och möta rätt vårdpersonal. Vi tycker inte att någon ska behöva
vänta mer än en timme på akuten innan man får en bedömning.
När vi inte behöver akut sjukvård eller sjukhusets resurser, ska vi vända oss till
vårdcentralen eller jourcentralen. Det ställer krav på en bättre tillgänglighet. Då kan
fler patienter få hjälp på vårdcentralen, istället för att åka till akuten.
Trygghet för äldre och kroniskt sjuka
Äldre personer med sämre hälsa ska kunna få mer av sin vård hemma, om de måste
åka till sjukhuset ska de slippa passera akuten. En prioriterad uppgift för hälso- och
sjukvården tillsammans med kommunerna är att förbättra samordningen av vården
av äldre. Samarbetet ska vara så bra som det bara är möjligt och det ska finnas större
möjligheter till vård i hemmet och fler mobila vårdteam.
Vi vill kunna erbjuda mer avancerad vård i hemmet för att fler svårt sjuka ska kunna
få vara kvar i en miljö där de känner sig trygga. Vi ska också göra satsningar så att fler
kan få specialiserad rehabilitering i sin hemmiljö.
Det ger en extra trygghet för många äldre och kroniskt sjuka att få hjälp med de
vårdkontakter som behandlingen eller rehabiliteringen kräver. Vi ska se till så att alla
som behöver och vill ha sådan hjälp, får en fast vårdkontakt.
Barn och ungas hälsa
Barn och unga som mår dåligt ska aldrig behöva vänta på att få rätt hjälp från
sjukvården. Alla ska snabbt få det stöd och den vård han eller hon behöver.
Barn och unga som vänder sig till sjukvården med tecken på psykisk ohälsa ska redan
vid första kontakten få veta hur de kan få stöd och hjälp. Inget barn ska må dåligt en
dag för länge utan stöd.
Det ska vara lätt att hitta ’rätt dörr in’. Därför ska vi se till så att verksamheter för
barn och unga finns tillgängliga på tider och i kanaler som passar barn och unga. Det
betyder bättre öppettider, mer öppet även under sommarlovet och flera olika sätt för
barn och unga att lätt ta kontakt. Vi ska utveckla den hälsoinriktade tandvården för
barn och unga, och säkra en fortsatt bra tandhälsa även för unga vuxna.

8

9 (12)

Det viktiga folkhälsoarbetet
Skillnader i hälsa syns i statistik och jämförelser. Blekingar som har lägre utbildning
och sämre inkomst har enligt statistiken sämre hälsa och löper större risk för hjärtoch kärlsjukdomar. Att medellivslängden bland lågutbildade kvinnor minskar är en
viktig larmsignal.
Att skapa en bra folkhälsa är en uppgift för hela samhället och påverkar även länets
utvecklingsmöjligheter i stort. Region Blekinge har ett viktigt uppdrag i det
förebyggande folkhälsoarbetet, att samverka med föreningar, organisationer,
kommuner och näringsliv. Det är nödvändigt med en rejäl ansträngning i
folkhälsoarbetet.
Det är mycket oroväckande att den psykiska ohälsan ökar bland både barn, unga och
vuxna. Här måste betydligt större insatser göras framöver. Elevhälsan är en av få
verksamheter som möter i princip alla barn och unga i deras vardag. Elevhälsan har
därför en unik roll och en mycket viktig uppgift. Här behövs en bättre samverkan
mellan kommunerna och sjukvården.
Vi behöver motverka den ofrivilliga ensamhet och isolering som många äldre känner,
genom fler möjligheter till en aktiv vardag. Det kan ske genom riktade satsningar till
föreningslivet, som exempelvis idrotts- och kulturverksamheter.
En ännu bättre cancervård
Varje dag räknas i cancervården. Därför är det livsviktigt att olika vårdverksamheter
kan samla sina insatser och fokusera på att korta tiden mellan undersökning,
provtagning och behandling. Ingen väntan får vara längre än nödvändigt. Rätt vård
ska ges i rätt tid.
All rehabilitering handlar om att ge patienter och närstående stöd och förutsättningar
att leva ett så bra liv som möjligt. Därför är det viktigt med en individanpassad
rehabilitering och en väl fungerande rehabilitering där sjukhus, mottagning och
vårdcentral har ett nära samarbete med patienten och dennes närstående.
En cancerdiagnos påverkar ofta livet mer drastiskt än många andra sjukdomstillstånd.
Vi vill att Blekinges cancervård ska bli ännu bättre på att snabbt ställa diagnos och
erbjuda rätt rehabilitering.
Vården ska vara jämlik och jämställd
Det finns fortfarande omotiverade skillnader mellan kvinnors och mäns tillgång till
vård och kvaliteten på vården. Det är oacceptabelt. Vården ska bli jämlik, och vården
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som riktas specifikt till kvinnor ska förbättras. Det handlar till exempel om en bättre
vårdkedja från graviditet och förlossning till eftervård liksom en bättre vård för
kvinnor som utsatts för sexuellt våld eller könsstympning.
Patienter och klienter inom vård och omsorg ska alltid bemötas med respekt. Därför
behövs det återkommande utbildningsinsatser för personal inom alla
vårdverksamheter, för att öka kunskaperna kring bemötande.
Det är viktigt att alla känner sig trygga och väl mottagna när de söker vård och får
omsorg. Ingen ska diskrimineras på grund av kön, ålder, funktionsnedsättning,
hudfärg, tro, sexuell läggning eller något annat som gör oss människor unika.
Medarbetarna och arbetsmiljön
Välfärdens jobb är livsviktiga jobb. Därför ska välfärdens anställda ha goda
förutsättningar och rätt kompetens och stöd.
Region Blekinges medarbetare ska ha rätt till kompetensutveckling, känna delaktighet
och ha inflytande över sitt arbete. Ledarskapet ska vara högt prioriterat, med bra
förutsättningar för uppdraget och det stöd som krävs. Bra arbetsvillkor och en god
arbetsmiljö är nödvändigt för att Region Blekinge både ska kunna behålla och
attrahera kvalificerad personal i alla verksamheter.
Många yrkesgrupper inom välfärden är utsatta för hot, våld och personangrepp. Det
är helt oacceptabelt. Som arbetsgivare har Region Blekinge ett mycket stort ansvar att
förebygga och hantera risker och incidenter. Det ska vara nolltolerans mot
personangrepp, hot och våld i tjänsten.
Vi vill ha ett mer närvarande politiskt ledarskap i personalfrågorna utan att rucka på
parternas ansvar och roller. Politiken måste ta sitt ansvar för att skapa förutsättningar
så att Region Blekinge kan vara en attraktiv arbetsgivare.
Nej till hyrpersonal och gräddfiler
Hyrberoendet är ett gissel för sjukvården i hela landet. Konsekvenserna är dyrare
vård, otrygghet för patienterna och sämre arbetsmiljö för den egna personalen.
När vi ska träffa samma läkare varje gång kan vi inte ha tillfälliga hyrläkare.
Vi ska arbeta målmedvetet för att Blekinges sjukvård enbart ska ha fast anställd
personal. Det gör vården säkrare och patienterna tryggare samtidigt som
vårdpersonalen får en bättre arbetsmiljö.
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Vård ska ges efter behov och på lika villkor för alla. Det är inte storleken på
plånboken som ska avgöra vilken vård vi får. Därför ska ingen heller kunna köpa sig
före i kön i Blekinges sjukvård.
Beredskap i kris
Sjukvården har en central roll i det civila försvaret för att stärka samhällets förmåga
att förebygga och hantera svåra påfrestningar. Därför måste hälso- och sjukvården
även i krissituationer fungera alla timmar hela dygnet året om.
Ett förändrat klimat kommer att ställa ytterligare krav på sjukvården. Värmeböljor,
långa perioder med torka, återkommande skyfall, ökar risken för till exempel
smittspridning och nya sjukdomar.
Coronapandemin visade på brister i den svenska sjukvårdens beredskap. Parallellt
med de stora nationella satsningar som nu måste göras har även Region Blekinge ett
uppdrag att se till så att vi kan lagra läkemedel, sjukvårdsmaterial och
skyddsutrustning, för att stå bättre rustade i framtida krissituationer.
Därför vill vi
• Att vårdköerna kortas.
• Att väntetiden på akuten kortas.
• Att alla ska få svar samma dag.
• Att alla ska erbjudas en fast läkarkontakt på vårdcentralen.
• Att alla som behöver vård ofta ska få en fast vårdkontakt.
• Minska hyrberoendet och ha mer fast anställd personal.
• Utveckla sjukvården genom en aktiv digitalisering.
• Driva en personalpolitik så att Region Blekinge blir en attraktiv arbetsgivare.
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Nyckeln stavas samverkan och ledarskap
Blekinge har fantastiska möjligheter för framtiden. För att maximera dessa måste vi
hantera dom rätt. Vi måste bli bättre och tydligare i vår samverkan. Det är när
Blekinge samlar sig som stora och viktiga saker kan hända.
Vi måste samverka för fler jobb och företag. Vi behöver samla länets aktörer för att
se till att inte ett enda arbetstillfälle missas på grund av att vi inte sett alla möjligheter.
Vi måste samverka för att klara bostadsförsörjningen. Mycket talar för att vi i
framtiden kommer att få se att många jobb flyttar dit där folk vill bo.
Vi måste samverka för en ännu bättre hälso- och sjukvård. Alla patienter ska kunna
vara delaktiga i sin egen vård och det ställer krav på samverkan mellan både
Regionens vårdverksamheter, länets kommuner liksom andra regioner.
Vi måste samverka för att klara vår tids största utmaning, klimatkrisen. Blekinge har
goda möjligheter till en grön omställning med världsledande hållbarhetsforskning på
BTH, stora multinationella företag med hållbarhetsfrågor högt på dagordningen och
med närhet till andra kompetenscentrum.
En god samverkan kräver ett tydligt ledarskap. Vi är beredda att ta på oss det
ledarskapet för att ta vara på Blekinges möjligheter på bästa sätt. Vi vill samverka och
ställa krav på nationella beslut till förmån för Blekinge. Vi vill utveckla Blekinge ihop
med alla som vill vara med och bidra, genom att utveckla den demokratiska dialogen.
Det är tillsammans vi skapar utveckling och framtidstro.
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