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De nya välfärdsområdena inleder sin verksam-
het och vi står inför den största reformen i Fin-
land sedan självständigheten. Med vårt valpro-
gram vill vi ge dig som väljare en inblick i vilka 
tjänster och vilken service vi anser som viktiga 
i uppbyggandet av de nya välfärdsområdena. Vi 
vill att Du som individ ska känna dig trygg i att 
rösta på en kandidat inom Svenska folkpartiet.  

SFP i Österbotten går till välfärdsområdes-
val med ledorden trygghet, tillgänglighet och 
välmående. Vi vill att vården ska finnas nära dig. 
Räddningsväsendets tjänster och service ska 
bidra till trygga uppdrag inom våra välfärd-
sområden och den sociala servicen, med allt 
från missbrukarvård till familjerådgivning ska 
fungera och finnas tillgänglig med låg tröskel 
när du eller din anhöriga behöver den.  

TRYGGHET 
SFP i Österbotten vill:

• att välfärdsområdena kan erbjuda attrakti-
va arbetsvillkor och en god arbetsmiljö för 
sin personal.

• att personalstyrkan är tillräcklig och att 
ledarskapet bland förmän och chefer finns 
nära de anställda.

• att fortbildning, rekreation och friskvård är 
närvarande i personalens arbetsmiljö och 
vardag. 

• att sektoröverskridande samarbete genom-
syrar utvecklandet av välfärdsområdenas 
tjänster.

• att tredje sektorn och frivilliga organisa-
tioner kompletterar välfärdsområdenas 
service och tjänster genom sin expertkun-
skap inom olika områden.

• att elev- och studerandehälsovården har 
tillräckliga resurser för att trygga elevers 
och studerandes vardag. Elev- och studer-
andehälsovården ska ha nära samarbete 
med övriga tjänster inom välfärdsområde-
na och kommunerna.

• att brandkårsverksamheten ska bidra till 
jämlika och trygga räddningsuppdrag i våra 
regioner. Deras verksamhet ska ses som 
en tillgång i uppbyggandet av välfärdsom-
rådena.

TILLGÄNGLIGHET 
SFP i Österbotten vill:
 
•  att alla, med låg tröskel, kan vara i kontakt 

med vården.
•  möta framtidens behov och utveckla 

fungerande digitala tjänster.
•  att alla ska bemötas väl och få vård och 

service på vårt eget modersmål.
•  att man i alla ärenden kan kontakta social- 

och hälsovården via en och samma lucka.
•  att människan ska vårdas som en helhet, 

inte enbart genom en diagnos.
•  att servicen ska finnas nära dig. 
•  att räddningsväsendets tjänster finns till-

räckligt nära, både i stad och på landsbygd.
•  fortsätta utveckla omfattande krisstöd i sa-

marbete mellan tredje sektorn, social- och 
hälsovården samt brandkårens verksamhet. 

•  att servicen för personer med funktion-
snedsättning tryggas inom varje välfärd-
sområde. Servicen ska vara av god kvalitet 
och sätta fokus på individens möjligheter. 

VÄLMÅENDE
SFP i Österbotten vill:

• att tjänster som anonyma chattar, kam-
ratstödsgrupper, stödsamtal och regelrätt 
terapi finns lättillgängliga och kompletter-
ar varandra i vårdkedjan. 

• att förebyggande arbete genomsyrar all 
verksamhet, eftersom det bidrar till lägre 
kostnader inom social- och hälsovården 
och fungerar som en fostrande och skyd-
dande del av barn och ungas uppväxt.

• att alla ges möjlighet till lågtröskelsamtal. 
Det ska finnas anpassade tjänster för 
olika målgrupper och uppsökande tjänster 
ska vara tillgängliga för de mest utsatta i 
samhället.

• införa en terapigaranti för att du ska få den 
vård du behöver i rätt tid.

• att rådgivningstjänsterna håller hög kval-
itet och bidrar till en trygg upp- växtmiljö 
för barn, stärkta relationer för par och 
familjer samt bidrar till förbättrad allmän 
hälsa för individen. 





VÄLFÄRDS-
OMRÅDES-

VALET 2022
SFP i Österbotten är kretsorganisationen för 

Svenska folkpartiet inom Vasa valkrets.

Den 23 januari 2022 går vi till valurnorna för att rösta i ett 
alldeles nytt val, välfärdsområdesvalet. I detta val ska du 

välja de 59 fullmäktigeledamöter som ska fatta beslut som 
rör din vård och omsorg, samt räddningsväsendets tjänster. Vi 
har många gånger sett hur enstaka röster kan avgöra mandat 

– i det här valet kan alltså just din röst vara avgörande!
 

Till Österbottens välfärdsområde hör 
Kristinestad, Närpes, Kaskö, Korsnäs, Malax, Vasa, Korsholm, 
Vörå, Nykarleby, Pedersöre, Jakobstad, Larsmo och Kronoby. 

Till Mellersta Österbottens välfärdsområde hör Halso, 
Kannus, Karleby, Kaustby, Lestijärvi, Perho, Toholampi och 

Vetil.   

Vi vill arbeta för att du får vård snabbt när du 
behöver det – oavsett var du bor.

SFP i Österbotten


