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De Basso bedömer
nya screeningprogram

Marcus Eskdahl och Rachel De Basso är regionråd för Socialdemokraterna.

Allt går inte att göra samtidigt men
det går att påbörja arbetet överallt
LEDARE Sedan årsskiftet styrs
Region Jönköpings län av en ny majoritet
bestående av Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Bevara akutsjukhusen, Liberalerna och Miljöpartiet.
Koalition för Region Jönköpings län står
för öppenhet, handlingskraft och framtidstro. Vi sex partier respekterar varandras
olikheter och ska ha ett inkluderande
ledarskap.
Jönköpings län har som många andra län
utmaningar med att hitta rätt arbetskraft.
Bristen på personal hotar den regionala
utvecklingen. För att få folk att trivas och
vilja flytta till vårt län krävs krafttag inom
flera områden. Jämställdheten behöver förbättras, kulturutbudet behöver bli starkare
och företag behöver få bättre förutsättningar för att växa. Som organisation och
som länets största arbetsgivare kommer
Region Jönköpings län att gå i bräschen
för att intensifiera arbetet med att öka
länets attraktivitet. Allt går inte att göra
samtidigt men det går att påbörja arbetet
överallt.
Omsättningen av vårdpersonal ska
minska. Arbetsmiljön behöver förbättras.
Läkare, sjuksköterskor, undersköterskor
och servicepersonal ska göra det som de
är utbildade till och anställda för. Vi ska bli
oberoendet av hyrpersonal. Medarbetarnas
inflytande behöver öka och facken ska bli
mer involverade. Tillsammans med personalen ska Region Jönköpings län pröva
nya arbetstidsmodeller i projektform. Fler
sjuksköterskor ska kunna gå specialistutbildningar. För att intensifiera arbetet har
vi tillsatt en personaldelegation under
regionstyrelsen.
Region Jönköpings län har en sjukvård
som håller världsklass men det finns stora
utmaningar med tillgängligheten. Under
2019 ska en plan arbetas fram för hur våra

tre akutsjukhus kan garanteras på lång sikt.
Det är en förutsättning för jämlik vård av
hög kvalitet. Det lokala ledarskapet inom
vården ska ha tydligare mandat att leda
och ta ansvar. Det förebyggande folkhälsoarbetet ska intensifieras och det ska tas
krafttag mot den ökade psykiska ohälsan.
Mer resurser kommer att flyttas till den
nära vården.
Omställningen till ett hållbart samhälle
har högsta prioritet. Genom att Region
Jönköpings län tar fram en koldioxidbudget kan klimatutsläppen minska i den takt
som krävs för att fullfölja 1,5-gradersmålet
i Parisavtalet. Vi vill rusta upp länets järnvägslinjer och på sikt driva dem fossilfritt,
utreda ett industriellt utvecklingscentrum
inom teknik, göra Nässjö till nationellt
centrum för järnvägsutbildningar, ta fram
en strategi för hur flygresor kan göras
fossilfria, driva på för att Sverige och länet
ska få nya stambanor med tåg som klarar
320 km/h. Skolelever ska få ta del av fler
kulturupplevelser och det fria kulturlivet
ska få bättre tillgång till scener på kulturhuset Spira. Fler små och medelstora
företag ska kunna växa.
Koalition för Region Jönköpings län
kommer att ha det övergripande perspektivet. Under mandatperioden ska Region
Jönköpings län tillsammans med länets
kommuner, näringslivet, civilsamhället,
arbetsmarknadens aktörer, Jönköping
University, Science Park, Länsstyrelsen
och kringliggande regioner skapa förutsättningar för bättre regional utveckling.
Jönköpings län ska bli attraktivare att bo
och leva i. Så möter vi morgondagens
behov av kompetent arbetskraft inom
både offentlig sektor och näringslivet.
Marcus Eskdahl
Rachel De Basso
Regionråd
Region Jönköpings län

SOCIALSTYRELSEN HAR utsett Rachel
De Basso (S) till att ingå i myndighetens
nationella screeningråd. Hon representerar
Sydöstra sjukvårdsregionen. Som ledamot i
screeningrådet kommer De Basso att värdera
och göra en helhetsbedömning om det går att
införa nya screeningprogram i Sverige. Socialstyrelsen har i uppdrag att ta fram rekommendationer om nationella screeningprogram
och att skapa en nationell samordning kring
screening som ska ge bra förutsättningar för
en jämlik vård. Screeningrådet fungerar som
ett rådgivande organ till Socialstyrelsen.

Nytt nationellt uppdrag
i Svensk kollektivtrafik
MARCUS ESKDAHL HAR sedan den 22
maj ett nytt nationellt uppdrag i styrelsen för
Svensk kollektivtrafik. Region Jönköpings
län har tidigare inte varit representerat inom
branschorganisationen som arbetar för att
utveckla och stärka kollektivtrafik som en
naturlig del av ett hållbart samhälle.
Eskdahl ingår som ersättare i styrelsen.
Region Jönköpings län blir genom det nya
uppdraget en mer inflytelserik part i det
nationella samarbetet för att utveckla Svensk
kollektivtrafik.

PRO Habo bjöds på tårta.

PRO firade seniorkortet
NÄR REGIONRÅD Marcus Eskdahl
besökte PRO Habo under deras månadsmöte
i Salemkyrkan den 15 mars bjöds alla cirka
100 deltagarna på tårta. Det var samma dag
som seniorkortet började säljas hos Länstrafiken. Eskdahl, som själv även bor i Habo,
berättade då om att Socialdemokraterna har
drivit frågan om seniorkort i många år som
opposition men att det är först nu, som en del
av den nya politiska ledningen, som det har
gått att göra verklighet av förslaget.
Den 31 mars kunde sedan alla som fyllt
70 år börja använda seniorkortet inom Jönköpings länstrafik. Det kostar 200 kronor per
månad och gäller för all linjelagd kollektivtrafik inom Jönköpings län, dygnet runt och för
obegränsat med resor.

Koalitionsgruppen i nämnden för folkhälsa- och sjukvård.

”En dörr in” och samarbete med
kommuner ska förbättra folkhälsan
Styrande Koalition för Region Jönköp”Vi behöver flytta perspekings län väljer att fokusera på att förflytta
tivet och möta människor
perspektivet från sjukhusvård till mer
tidigare i livet, långt innan
folkhälso- och förebyggande arbete i
direktiven inför 2020. I förlängningen
de hamnar på sjukhusen.”
ska det resultera i att människor så tidigt
som möjligt ska få stöd. Barn och unga
Rachel De Basso
med psykisk ohälsa ska få ”en dörr in”
och lätt kunna hänvisas till rätt vårdlän skapa konceptet ”en dörr in” där länets
instans. Äldre och kroniker ska få bättre barn och unga lätt ska kunna hänvisas till
personlig kontakt med vården.
rätt instans. Det kräver ett utökat samarbete
mellan elevhälsan, barn och ungdomshälsan,
Under måndagen den 3 juni presenterade ungdomsmottagningarna och barn- och ungkoalitionen de politiska inriktningarna som domspsykiatrin.
rör budgetdelen för nämnden för folkhälsa– Vi behöver flytta perspektivet och möta
och sjukvård inför 2020. Målsättningen är att människor tidigare i livet, långt innan de
Jönköpings län ska vara både bästa platsen att hamnar på sjukhusen. Men vi kan inte göra
växa upp på och att åldras på. Det ska ske det själva. Region Jönköpings län behöver
med en jämlik vård som möter framtidens utgå från barnens behov och hitta bättre
utmaningar genom ett större fokus på verk- vägar för samarbete med kommunerna och
samheter utanför sjukhusvården. Det kräver skolor. Vi ska skapa projekt som syftar till att
förändrade arbetssätt och nära samarbete förbättra barn och ungas både psykiska och
med länets kommuner. Utgångspunkt ska fysiska hälsa, säger Rachel De Basso (S).
vara mer personcentrerad vård.
– Nu intensifierar vi arbetet med att ställa EN UTMANING ÄR hur hälso- och sjukom till mer personcentrerad och nära vård. vården ska kunna ta hand om en allt både
Det handlar både om vårdcentralernas arbete större och äldre befolkning på effektivaste
men även om bättre förebyggande folkhälsa sätt. Antalet anställda kommer troligen att vara
i vardagslivet. De äldre ska känna att vården ungefär samma i framtiden men det är inte
är tillgänglig. Kroniker ska få stöd med ett säkert att de kommer att göra samma saker
patientkontrakt som både är en samman- som idag. Det kräver förändrade arbetssätt.
hängande plan över vårdinsatserna och en För att kunna utveckla länets tre akutsjukhus
fast vårdkontakt som är trygg att ringa till vid kommer alla större beslut under mandatbehov, säger Rachel De Basso, ordförande i perioden att fattas med det i åtanke. Arbetet
nämnden för folkhälsa och sjukvård (FS).
är långsiktigt och kräver att personalen har
inflytande. Därför ska arbetet med att öka
FÖR ATT FÖRBÄTTRA DEN psykiska mandatet hos chefer ute i verksamheten och
hälsan hos de yngre ska Region Jönköpings stärka det lokala ledarskapet fortsätta.

Fakta: Fler satsningar
inom vården inför 2020
Hälsocenter: Under 2020 ska Region
Jönköpings län arbeta fram ett nytt
koncept för hur hälsocenter ska
kunna finnas i hela länet, likt hur
Värnamo hälsocenter har arbetats
fram och fungerar.
Familjecentraler: Under 2020
kommer en ny familjecentral att
invigas i Mullsjö och förberedelser
för en ny familjecentral i Gnosjö
pågår. Därefter har varje kommun
i länet minst en aktiv familjecentral.
Cancervård: Region Jönköpings län
ska skapa en mottagning för barn
som överlevt cancer, börja införa
arbetssätt med screening av tjockoch ändtarmcancer och undersöka
hur det går att införa organiserad
prostatacancertestning.
Alternativ till våld: Med hjälp av
statliga medel utvigdas projektet
inom Alternativ till våld (ATV) till att
omfatta hela länet. Det gäller både
stödet till de som utövar våld och
till de som utsatts för våld.
Tandvården: Tillgängligheten till
Folktandvårdens kliniker behöver bli
bättre. Personalomsättningen ska
minska. Kliniker som finns i glesbygd
behöver extra stöd för att kunna
fortsätta sin verksamhet att erbjuda
en jämlik tandvård.

Företagande i hela
länet prioriteras
När koalitionen i nämnden för
arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet (ANA) presenterade sina
politiska prioriteringar är det barn
och unga samt företagande i hela
länet som är prioriterat i direktiven
för 2020.

Marcus Eskdahl är ordförande i nämnden för trafik, infrastruktur och miljö.

Målet är att fler anställda
ska börja åka kollektivt
För att kunna öka andelen som reser
kollektivt vill styrande Koalition för
Region Jönköpings län arbeta mer med
anropsstyrd trafik under 2020. Länets
företag och organisationer ska även
kunna erbjuda anställda billigare resor
med Länstrafiken. Sjukresorna ska bli
smidigare. Inom miljödelen vill koalitionen satsa på bättre biologisk mångfald. Region Jönköpings län ska även ta
större ansvar för lokalproducerad mat.
Styrande Koalition för Region Jönköpings
län väljer i budgetdelen för nämnden för
trafik, infrastruktur och miljö (TIM) att lyfta
fram värdet av smidig och tillgänglig kollektivtrafik. Ambitionen är att andelen som reser
kollektivt ska bli större. Framförallt ska olika
projekt och koncept påbörjas.
– När allt fler människor kan ta sig runt
kollektivt i samhället bidrar det till bättre
näringsliv, folkhälsa och miljö. Vi behöver
öka ansträngningsgraden för att kunna få fler
att åka med smidiga kollektiva resor. Även
boende på landsbygden ska ha mer likvärdiga
möjligheter som de som bor i tätorter. För att
möta behoven behöver Region Jönköpings
län vidareutveckla konceptet med anropsstyrd trafik, säger Marcus Eskdahl (S), ord-

”Vi behöver öka ansträngningsgraden för att kunna
få fler att åka med smidiga
kollektiva resor.”
Marcus Eskdahl
förande i nämnden för trafik, infrastruktur
och miljö.
Under 2020 ska Region Jönköpings län
utveckla ett koncept som syftar till att öka
andelen som reser med kollektivtrafik. Konceptet ska rikta sig till både de egna medarbetarna och till länets företag, kommuner
och organisationer. Målet ska vara att anställda ska kunna erbjudas personalrabatt inom
Länstrafikens kollektivtrafik.
– Systemet med sjukresor behöver anpassas efter dagens behov. Två steg på vägen
är att införa tekniska lösningar som minskar pappershanteringen och som förenklar
beställningen av hemresa. Med nya digitala
intyg blir det smidigare både för personalen
och för patienten. Digitala intyg har redan
införts hos flera andra regioner, säger
Marcus Eskdahl (S).
Koalitionen väljer även att ge direktiv om
olika miljösatsningar. Se faktarutan.

Fakta: Koalitionens nya miljösatsningar inför 2020
Biologisk mångfald: Region Jönköpings
län ska bidra till att öka den biologiska
mångfalden och ta fram en skötselplan
för den egna verksamheten.
Riktade miljöprojekt: Region Jönköpings
län ska ansöka om medel från EU för att
kunna genomföra riktade miljö- och
klimatprojekt. Bland annat för att minska
andelen läkemedelsrester i vatten.

Livsmedelsförsörjning: Region Jönköpings län ska arbeta för att öka produktionen av mat i länet och stödja jordbruk
genom upphandling av lokalproducerade
varor. Tenhult naturbruksgymnasium och
Stora Segerstad naturbrukscentrum ska
kunna använda sin producerade mat
både till egna elever och till att försörja
övriga kök och restauranger i verksamheten inom Region Jönköpings län.

Koalitionen vill verka för att länets
företag i högre omfattning ska kunna
tillvarata utvecklingsmöjligheterna inom
hållbarhetsområdet. Takten för utbyggd
digitaliseringen i både näringsliv och
offentlig sektor ska öka. Tillsammans
med näringslivet ska Region Jönköpings
län genomföra branschvisa framtidsanalyser som underlag för handlingsplaner som stärker företagens långsiktiga
konkurrenskraft.
UTBUDET PÅ LÄNETS lärcentra ska
breddas för att möta
samhällets behov. Det
behöver också, menar
koalitionen, bli lättare
att vidareutbilda sig
parallellt med att man
jobbar och det i hela
länet. Samtidigt behöver antalet platser vid Per Svenberg (S).
Jönköping University
och på YH-utbildningarna öka.
– I ANA-nämnden är vi huvudman
för Tenhults och Stora Segerstads naturbruksskolor. Dessa vill vi utveckla till
kunskapscentra för naturbrukets aktörer
och se att de i högre grad blir naturliga
mötesplatser för de gröna näringarna i
regionen, säger Per Svenberg (S).
KOALITIONEN poängterar också att
kulturen ska vara vital och närvarande i
hela länet. Att alla ska ha möjlighet att
både delta i och ta del av kulturliv och
kulturupplevelser oavsett var i länet man
bor.
När det gäller verksamheten vid Smålands Musik och Teater skriver koalitionen i sitt budgetförslag att den prioriterade inriktningen ska vara ökad länsnärvaro
och verka för ett brett utbud i hela länet,
samverkan med det fria kulturlivet och en
fortsatt satsning på barn och unga.
FÖR ENHETEN Kultur och Utveckling menar koalitionen i sin budget att
det ska vara ett prioriterat område att
utveckla, stödja och främja det fria kulturlivet i länet och arbeta för bättre förutsättningar att verka som professionell
eller ideell kulturaktör i länet.

