
Valprogram för
välfärdsområdesvalet 

Södra Österbotten och Österbotten 

För Centern är det viktigt att 
Det finns servicegaranti i
våra landskapsområden 

Vi strävar efter jämlika,
fungerande närtjänster inom
social- och hälsovård och
räddningstjänster. I varje kommun
ska det finnas social- och
hälsovårds- och räddningsstation
som har kompetens för att hjälpa
till och rädda. Det går inte att
pruta på tillräckliga
personalresurser och kvalitet. Det
är ett livsvillkor att man snabbt
får specialsjukvård vid behov

Med samarbete tar vi ett
steg längre 

Samarbetet ska vara fungerande
och friktionsfritt för att kunden
smidigt får den vård hen behöver.
Livets och arbetets multilokalitet
kräver flexibilitet av tjänsterna.
Produktion av tjänster ska vara
människonära och ta hänsyn till
individer. Tjänsterna får inte
drabbas av byråkrati och
förvaltningsbegränsningar;
landskapsgräns kan inte vara ett
hinder i brådskande och
utmanande uppgifter. Privata
tjänsteleverantörer och offentliga
tjänster stöder varandra, vi sätter
dem inte mot varandra. Vi vill
satsa på det förebyggande
arbetet. 

Tjänster finns nära människor 

Centern centraliserar inte. Vi vill
ha starka närtjänster. Vi vill också
att det dras nytta av
informationssamhället för att
möta servicebehov. Digitalisering
ska ersätta rutinuppgifter och ge
tid till att möta kunder i stället för
pappersexercis.

Det finns servicegaranti i våra landskapsområden 

1. Kunden i centrum – Till
bättre på en gång, för kundens
bästa

5. Multiprofessionella
familjecenter tillhör varje
kommun

I varje kommun ska det finnas social- och
hälsovårdsstation där man får rådgivning,
handledning och närtjänster.

Ett vidsträckt stöd till barn, unga och
familjer genom att identifiera
vardagsproblem och olika familjers behov

2. Gott ledarskap stöder
personal och förbättrar
arbetsförhållanden

Välfärdsområdet ska göras till en
stöttande, attraktiv och familjevänlig
arbetsplats. 

3. Tjänster för äldre stöder det
goda livet

Vi stöder den åldrande människans
möjlighet till underhåll av eget
välbefinnande. 

4. Mentalvårdstjänster på en
låg tröskel

Mentalvårdstjänster och service för
missbrukare ska vara lättillgängliga för
alla åldrar. 

6. Räddningsväsendets
funktionssäkerhet och
reageringsförmåga är allas
trygghet

Räddningsväsendet skapar säkerhet i
hemmet och är företagsverksamhetens
livsvillkor. 
7. God förvaltning är en
bakgrundskraft

Vi stöder nämndemodellen i
välfärdsområdets förvaltning. 

8. Till fungerande interaktion
och kommunikation 

Vi ser till områdets egenskaper. Vi lyssnar
på och involverar tjänsteanvändare i
verksamhetens utveckling. 

9. Ekonomisk och hållbar
decentralisering 

Centern centraliserar inte. Tjänsterna ska
produceras ekonomiskt hållbart och
regionalt rättvist.


