Mindre snack och mera verkstad!

KONTRAKT
Jag lovar att jobba för nedanstående sex punkter.
•

Skapa ett ”Trångsviken” i alla länets kommuner.
Förutsättningarna för entreprenörskap och företagande är minst lika goda på många platser i
Jämtland. Jag kan jobba för erfarenhetsöverföring, nätverksbyggande och idéutbyte.

•

Låt företagarna hantera offentligt riskkapital.
Myndigheter skapar ofta byråkrati som föder långsamhet som sinkar utveckling. Frihet föder
ansvar som föder kostnadseffektivitet och utveckling. Jag kan jobba för att generera idéerna och
samla företagen som vill ta ansvar. Politiken kan avreglera systemet.

•

Skapa en professur och mera forskningsresurser kopplat till upplevelseturismen.
Den nya tidens konsument vill ha mera än frisk luft och fina fjäll. Nu krävs individanpassad
upplevelseturism. Mat och hälsa är nya profilområden. Mittuniversitetet måste höja sin profil på
området. Jag kan hjälpa till med att få näringslivet att ta sin del av det finansiella ansvaret.
Politiken kan säkra kontinuiteten i forskningen och av utbildningsplatser.

•

Bättre rustad primärsjukvård för att kunna möta folksjukdomen diabetes.
Jag vill fortsätta skapa en fond för att klara den finansiering som det offentliga inte klarar.
”Vallboveckan” för förebyggande diabetesvård, är redan säkrad. Nästa steg är att skapa
utbildningsstipendier för de distriktssköterskor som vill vidareutbilda sig för att kunna hjälpa till
med egenvården.

•

Jämtland - ett föregångslän för kvinnligt företagande.
Ett län som lider av utflyttning och hotande kvinnounderskott måste vända trenden. Jag kan hjälpa
till med att driva nätverksbyggande, förmedla mentorer och skapa forum för idéutveckling.
Politiken kan ändra på fundament som föräldraförsäkring, sjukförsäkring och villkor för starthjälp
för företagande.

•

Göra Jämtlands län till ett försökslän för att klara generationsskiftena i företagen.
Jag vill bjuda in våra andragenerationens svenskar och invandrare till konkreta projekt där vi
knyter ihop företag och blivande företagare, inom t.ex. livsmedelsproduktion och jordbruk.
Politiken kan konstruera flytt- och starthjälpssystem för de nysvenska företagarna.

Du kommer årligen att bjudas in till Trångsvikens bygdegård för att bli uppdaterad om utvecklingen.
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