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Region Jönköpings län i 
ett nationellt perspektiv 
 

Region Jönköping är inte och kommer aldrig att bli isolerade från omvärlden, 

oavsett storregioner eller inte. Tvärtom finns det både lokala, nationella och 

internationella faktorer som förr eller senare kommer att påverka vår regions 

ekonomi och utveckling. 

  
Vår region befinner sig i en tid 

av stora förändringar. 

Nuvarande regering har senaste 

året inlett ett arbete med  

-hopslagning av landsting och 

regioner. 

-en höghastighetsjärnväg som 

beräknas kosta 230 miljarder. 

-Detta samtidigt som en 

oansvarig invandring belastar 

alla våra välfärdsystem. 

Höghastighetsjärnvägen kan 

sättas i relation till 2015 års 

budget för väg och järnväg på 

40 miljarder.  

Det är historiska vägval som, 

enligt vår mening, görs på 

alldeles för kort tid och utan 

möjlighet till eftertanke. 

 

“Region Jönköping” – en 
pusselbit i Sverige! 
 

Landstingen har sin rot år 1634 

då landet indelades i län med 

ungefär samma områden som 

landskapen. 

Sverigedemokraternas 

bedömning är att länen betyder 

mer än administrativa gränser. 

Den föreslagna ändringen av 

länsindelningen innebär stora 

förändringar i medborgarnas 

möjliget att påverka vad som 

händer med vår sjukvård och 

den lokala demokratin. 

Samarbete över nuvarande 

länsgränser finns redan idag och 

bör på sikt fördjupas för att 

skapa en vård som är effektiv och 

med hög kvalité. 

 

När det gäller höghastighetståg 

eller inte så bör driftsäkra nät för 

arbetspendling på länsnivå prio-

riteras först. 

 

“Män i grupp vandrar 
norrut”  
– välfärden räcker inte!  
 

Förutom all förödelse och lidande 

som kriget i Syrien och dess 

närområden har medfört så har vi 

hamnat i ett läge där konflikten lett 

till stora påfrestningar för Sverige.  

 

Förra året kom ungefär en miljon 

asylsökande från Mellanöstern och 

norra Afrika till Europa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sverige tog emot drygt 114 000 

manliga asylsökande och drygt 48 

000 kvinnliga. 

 

En ohållbar volym!  

 

Könsobalansen i sig är proble-

matisk. Bland ensamkommande 

barn är endast en av tio kvinnor. 

 

Samhällen med ett överskott av 

män tenderar att utveckla fler 

våldsbrott, egendomsbrott och 

brott riktade mot kvinnor. 

(professor Valerie M Hudson) 

 

Invandringens kostnader medför 

ett hot mot vår välfärd. 

 

Staten betalade 2015 ut 2,3 

miljarder till landstingen för de 

asylsökandes sjukvård men den 

statliga schablonen täcker inte 

alla kostnader för regionen. 

 

Sjukvården är bara en liten del 

av totalkostnaderna. Kommun-

erna drar det tyngsta lasset.  

Det finns idag tydliga undan-

trängningseffekter i äldrevård 

och skola.  

 

Ett totalstopp för asyl-

invandring räcker inte.  

 

Det krävs även åtgärder 

för att verkställa fler 

avvisningar. 

 

 

 

“Nationellt stopp för 
hyrläkare” 
– vi måste våga! 

 

Hyrläkarkostnaderna är idag ca 

1,3 miljarder kr/år. Det är pengar 

som kan användas mycket bättre. 

Ett samordnat nationellt hyr-

läkarstopp vid en bestämd tid-

punkt kan vara en väg att gå.



Visioner och Utmaningar 
 

För oss är det viktigt att alla medborgare i Jönköpings län får en likvärdig och 

professionell vård. Samtidigt är det viktigt att varje skattekrona används både 

kostnadseffektivt och ändamålsenligt. Tack vare tidigare generationers slit och 

ansvarstagande har vår region idag en god ekonomi. Det ger handlingsutrymme 

och trygghet. – Samtidigt är välfärden mer hotad än någonsin! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi vill att regionen ska vara en attraktiv arbetsgivare. Personalen är den viktigaste 

resursen. Vi vill tydligare fokusera på kärnverksamheten. Därför lägger vi hellre 

resurser på hälso- och sjukvård än på kultur. Vi vill också ta bättre hand om våra 

äldre som lever allt längre. 

 
Det avgörande med en ekonomi i balans är att vi på 

ett hållbart sätt ska kunna finansiera sjukvården och 

jobba för ökad kvalitet, högre patientsäkerhet, bättre 

tillgänglighet. Ekonomin är också viktig för att 

regionen ska ses som en attraktiv arbetsgivare där 

människor vill arbeta. 

 

Fram till 2020 står Region Jönköping inför 

omfattande ny- och ombyggnation av bland annat 

Ryhov och Höglandssjukhuset. Målet att 

egenfinansiera investeringarna klaras inte med 

dagens investeringstakt. Icke desto mindre är 

moderna lokaler en viktig arbetsmiljöfråga som 

attraherar medarbetare.  

 

Målet är inte bara att vi ska ha tre sjukhus och 

vårdcentraler med hög kvalité, utan också att vi ska 

kunna erbjuda trygga och värdiga levnadsvillkor till 

alla länsinnevånare, även när man känner sig som 

sjukast och svagast.  

 

I framtiden kommer vissa verksamheter bedrivas 

som rikssjukvård. Behandlingen av vissa diagnoser 

koncentreras till ett fåtal kliniker som bygger upp en 

specialistkompetens inom det området. 

Cancervården är ett exempel där det krävs 

högspecialisering. I Sydöstra sjukvårdsregionen 

finns redan idag ett samarbete och det ska utvecklas. 

Vi tror att regionens tre akutsjukhus har viktiga 

uppgifter i framtiden.  

 

Erbjuder vi tillräckligt bra behandlingar kan 

patienter från andra län välja att söka vård här. Det 

genererar intäkter och gagnar våra länsmedborgare.  

 

Bättre vårdkedjor för äldre och äldrevårdcentraler är 

viktigt för framtiden. Primärvården kommer att få 

ökad betydelse. Det är där vi ska möta patienterna 

och utföra alltmer förebyggande vård. I första ledet. 

 

Regionpolitiken har en viktig uppgift att värna 

aktiviteter inom en mångfald av svensk och 

västerländsk kultur. Vi tror inte på mångkultur som 

på sikt leder till ett splittrat samhälle och i värsta fall 

kulturimperialism.



Våra förslag 
 

 

 

Medarbetare 
 
 

 

”Storgrupp Vårdpersonal” 

 -Nytt diskussionsforum mellan politiker - 

vårdpersonal 

 
Det finns idag ett tydligt glapp mellan politiker och 

personal i vården. Personalens synpunkter och 

förslag måste i större utsträckning komma 

beslutsfattare till del. Kunskap och erfarenhet som 

härrör från det vårdarbetet är en källa för utveckling 

och kvalitetshöjning som ska tas tillvara. Vi vill 

skapa en ”Storgrupp Vårdpersonal” där de som 

utför vårdarbetet på golvet kommer till tals. En 

paneldiskussion mellan politiker och personal som 

hålls en gång om året. Personalen själv väljer 

sin/sina representanter som möter regionpolitikerna. 

Ingen vet bättre hur vården fungerar än de som 

dagligen befinner sig mitt i den. 

 

Fler kan jobba kliniskt  
 

Utnyttjar vi vår personal rätt? Idag är det ca 350 

sjuksköterskor och okänt antal läkare som inte 

arbetar patientnära. Det är självklart ett eget val. 

Om man trivs bättre med administrativa uppgifter 

ska det vara en karriärväg samtidigt är detta en 

resurs som efterfrågas ute i verksamheten. 

 

Antal läkare per 1000 invånare 
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Läkarbesök per capita 
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Alla anställda i regionen med en sjuksköterskas 

examen eller högre som inte arbetar kliniskt bör 

erbjudas en möjlighet att börja arbeta kliniskt. 

Personalavdelningen ges i uppdrag att hämta in och 

värdera de krav dessa medarbetare grupp ställer för 

att börja arbeta kliniskt i syfte att få fler i kliniskt 

arbete. 

 

Fler händer i vården 
 

För många invandrare är enkla jobb den enda 

möjligheten att komma in på svensk arbetsmarknad. 

Samtidigt är de flesta överens om att det behövs 

”fler händer” i vården. Vi föreslår att man gör försök 

med en utbildning i omvårdnad, städ och hygien 

med mycket praktik förlagd ute i verksamheten.  

Det kan handla om 10-15 elever beroende på 

behovet ute i verksamheten.  

Man ska ha en lämplighetstest och välja ut de som 

vill jobba med enkla jobb i regionen men saknar 

gymnasiekompetens. 

 

Samvetsfrihet 
 

Ett barns hjärta slår redan i vecka sex och efter detta 

utvecklas det snabbt. Den ofödde får händer, fingrar, 

fötter och alla dess inre organ utvecklas. När barnet 

är 18 veckor, lika gammalt som den senaste veckan 

för fri abort, kan det le.  

Vittnesmål finns i Sverige om aborterade barn som 

överlever ingreppet. Bland annat har exempel getts 

på barn som efter abort rört sig, kippat efter luft, 

gnytt och till och med skrikit innan det fått självdö 

på det allra mest ovärdiga sätt. 

 

Samtidigt som uppgifter kommer om aborterade 

barn som får självdö, vet vi att personalen kan arbeta 

frenetiskt i en annan del av sjukhuset och göra allt i 



sin makt för att rädda ett ungefär jämngammalt, 

men för tidigt fött barn. Detta belyser behovet av 

samvetsfrihet. 

 

Garanterad provanställning 
 

Vi föreslår att regionen redan på länets 

gymnasieskolor går ut och garanterar elever som 

fullföljer sin sjuksköterskeutbildning en prov-

anställning i regionen. Detta kan göras även i 

samarbete med hälsohögskolan och eleverna där. 

 
Genomlysning av Regional Utveckling 
 

Snart har två år gått sedan regionbildningen. Vid 

övergången flyttades helt sonika Regionförbundets 

personal över till regionen.  

Vid alla sammanslagningar är det viktigt att se över 

personalbehovet och uppdraget. Därför är det hög 

tid för en genomlysning av personalbehovet i 

Regional Utveckling och se om det finns 

effektiviseringar att göra. 

 

Utbilda fler i KBT och MKBT 
 
Fler medarbetare i inom psykiatrin ska erbjudas 

utbildning i kognitiv terapi för att kunna möta ett 

ökande antal unga med psykisk ohälsa. 
 

 
 

Hälso- och sjukvård 
 

 
En huvudman i barnsjukvården 
 
Idag finns det två olika huvudmän i hälsovården av 

barn. Regionen 0-5 år (BHV) respektive kommunen 

6-19 år (Elevhälsan). För att få bättre kontinuitet för 

det enskilda barnet finns goda vinster med att knyta 

samman dessa två för barn i alla åldrar (BHV-

elevhälsa). Vi förordar att man tillsammans med 

kommunerna arbetar mot att införa en huvudman 

för barnhälsan 0-19 år. 

 
Byt namn på våra akutmottagningar 
 
Akutmottagningens primära uppgift är att ta hand 

om patienter som inte kan vänta på grund av 

allvarliga eller livshotande tillstånd. För att 

tydliggöra detta bör namnet på akutmottagningen 

ändras till ”Mottagning för akut sjuka ” som mera 

precist talar om dess uppgift. Akuten har felaktigt 

blivit ett begrepp för snabb vård oavsett symptom 

Detta ger en felaktig signal och bidrar till långa 

köer. 

 

Remisshantering på akuten 
 

Om den läkare som undersöker patienten finner att 

besvären var sådana att undersökningen på 

akutmottagningen inte var befogad utan ligger på 

primärvård ska läkaren kunna skriva remiss till rätt 

vårdnivå för handläggning.  

Likaså ska sjuksköterskor på akuten kunna skriva 

röntgenremiss på enklare ortopediska fall. 

 
Avgift på språktolk 
 

Regionens kostnader för språktolk ligger idag på ca 

15 milj. kr/år. Patienter kan kostnadsfritt använda 

språktolk oavsett hur lång tid man vistats i landet. 

Med dagens generösa system finns risk för 

överutnyttjande. Vi anser att regionen ska införa en 

avgift för språktolk. Möjligheten att erbjuda 

språktolk ska finnas kvar men med en avgift på 250 

kr. Språktolk ska dock kunna begäras utan kostnad 

av patienten då läkare eller annan vårdpersonal inte 

talar förståelig svenska. 

 

Omskärelse av barn 
 

Det finns ingen anledning att skära i friska barn. Att 

utföra omskärelse av pojkar som inte är medicinskt 

motiverad går dessutom stick i stäv mot 

barnkonventionen. Regionen ska inte erbjuda detta. 

 

Sjukhusmat från Sverige 
 

Den svenska 

självförsörjningsgraden av 

livsmedel har minskat och 

anges i dag till under 50 %. 

Sverige saknar med andra 

ord möjlighet att försörja sin 

egen befolkning med 

livsmedel.  

Detta visar på behovet av en ansvarsfull 

upphandlingsprincip i alla skattefinansierade organ-

isationer. Likaså regionen. Maten ska ha svensk 

ursprungsmärkning och gärna närproducerad i så 

hög grad som möjligt. 

 

Korttidsavdelning på sjukhusen 
 
Idag blockeras 30-40 vårdplatser per dag av 

färdigbehandlade äldre patienter. För att frigöra 

vårdplatser ser vi det som nödvändigt att sjukhusen 

på sikt öppnar en korttidsavdelning där utskrivna 

patienter kan vistas i väntan på äldreboende i 

hemkommunen.  

 



 
 

Vi föreslår att man prövar en kortidsavdelning för 

utskrivningsklara patienter på något av sjukhusen. 

I syfte att frigöra vårdplatser. 

 

Obligatoriska hälsoundersökningar nyanlända 
 

Alla nyanlända som kommer till länet erbjuds en 

kostnadsfri hälsoundersökning. Tyvärr är det bara 

ca hälften som undersöks. På nationell nivå är det 

endast 4 av 10 som hälsoundersöks. Redan idag 

finns en folkhälsorisk när allvarliga sjukdomar 

kommer in obemärkt i landet. Multiresistenta 

bakterier och TBC ökar i länet. 

Det enda rimliga är att alla nyanlända ska genomgå 

en hälsoundersökning. Hälsoundersökningen ska 

även kompletteras med test för MRSA och TBC. 

Här måste regionen vara tydligare. Väljer man att 

inte göra hälsoundersökningen ska man heller inte 

ha rätt till någon som helst vård (utom akutvård).  

 
Ambulans till Mullsjö 
 
Ambulansverksamheten är under översyn då antalet 

utryckningar i stort sett fördubblats de tio sista åren. 

I norra länsdelen delar Habo och Mullsjö en 

ambulans. I Mullsjö är utryckningstiden 21,5 

minuter. Det kan innebära problem om det händer 

två saker med kort intervall i både Habo och 

Mullsjö. Tillsvidare bör därför en lättambulans och 

en akutambulans stationeras i Habo respektive 

Mullsjö. 

 
 
Insemination av ensamstående 
 
Med dagens regler för insemination av 

ensamstående mödrar har barnet fråntagits rätten att 

få vetskap om sin far och få omvårdnad också av 

honom. Donatorn sparas inte i registren. Det är vår 

övertygelse att kärnfamiljen är den samlevnadsform 

som har bäst grundförutsättningar att ge barnen en 

stabil och trygg uppväxtmiljö. Samtidigt är vi 

medvetna om att detta är en samlevnadsform som 

inte fungerar för alla. Den stora sorg och smärta 

som ofrivillig barnlöshet kan innebära kan leda till 

ohälsa. Men att bli förälder är ingen rättighet. 

Vuxna kan aldrig ha rätt till barn, däremot har barn 

alltid rätt till sina föräldrar. Det är självklart att 

barnets bästa och rätten till två föräldrar ska väga 

tyngre än kvinnans önskan om barn. 

Vi hoppas lagen ändras. Till dess föreslår vi att 

patientavgiften för insemination av ensamstående 

ska ske till självkostnadspris. 
 

 
 

Primärvård 
 

 
 
Inför äldrevårdcentraler 
 
Jämfört med rikets 5,1 procent har länet en högre 

andel personer som är 80 år eller äldre. Andelen 

uppgår för närvarande till 5,7 procent. Detta till 

trotts har vårdplatser dragits ned inom geriatriken. 

För att möta de äldres vårdbehov vill vi att regionen 

arbetar mot att införa äldrevårdsmottagningar på 

varje större vårdcentral. Det som krävs är viss 

anpassning i bemötandet för den som är äldre än 75 

år. 

 

På äldrevårdsmottagningarna ska bland annat finnas 

möjlighet till hembesök, sjuksköterska med 

kompetens för äldre och telefon som besvaras av en 

fysisk person. Man ska kunna erbjuda särskilda 

hälsoinriktade insatser med fokus på 

läkemedelsgenomgångar, kostrådgivning och 

psykisk ohälsa. 

 

De vårdcentraler som startar äldrevårdsmottagning 

ska få en särskild ersättning om de uppfyller de krav 

som ställs. 

 

Utökade öppettider 
 
Idag finns tre jourcentraler med förlängda 

öppettider, Jönköping, Värnamo och Eksjö. 

Jourcentralen i Jönköping riskerar dra patienter till 

akuten om den flyttas till Ryhov. Därför förordar vi 

att den inte flyttas dit. Övriga vårdcentraler stänger 

kl. 17:00 vilket är besvärligt för dem som vill gå dit 

efter jobbet.  

 

Vi tror akuten skulle avlastas om avståndet till en 

kvällsöppen vårdcentral ligger inom ett par mil. 

Därför ska vi ställa krav på vårdcentralerna i Tranås, 

Gislaved och Vetlanda att förlänga öppettiderna 1,5 

timma så man kan ta emot vårdsökande till kl. 18:30. 

 

 

 

 



 

Folktandvården 
 

 
 

Säkerställ nödvändig tandvård för alla äldre 
 
Det är idag ca 50 % av de i behov av ”nödvändig 

tandvård” som inte kommer till behandling. Antalet 

berättigade uppgår till ca 7 400 personer i länet. 

Framförallt äldre på gruppboenden, ofta multisjuka, 

och som inte kan ta sig till folktandvården. Plack 

och bakterier på tänderna kan hos dessa patienter 

hamna i lungorna och orsaka dödlig 

lunginflammation. Det är statliga bidrag som 

betalas ut för nödvändig tandvård och behandlingen 

är gratis för patienten. Vi vill få fler i denna grupp 

att utnyttja sina rättigheter. Vårt förslag är att 

erbjuda transporter till och från folktandvården, från 

äldreboenden. Med personalförstärkning i form av 

vårdpersonal som följer med och ledsagar patienten. 

 

Arbeta för högkostnadsskydd i tandvården 

 

Vi anser att munhålan är en del av kroppen och bör 

därför ingå i det vanliga högkostnadsskyddet precis 

på samma sätt som andra delar av kroppen. 

Regionen ska därför arbeta för att få politiskt beslut 

i riksdagen om ett nationellt system där tandvården 

ingår i högkostnadsskyddet. 

 

 
 

Regional Utveckling 
 

 
 

Folkhögskolorna 
 

Folkhögskolan som utbildningsinstans har en unik 

position som sista utpost för alla vuxna som av 

olika orsaker inte klarade av att slutföra 

grundskolan eller gymnasiet med fulla betyg och 

behörighet att läsa vidare.  

Folkhögskolorna ska ha 

hög inriktning mot YH 

utbildningar samt basår 

för att få gymnasie-

kompetens.  

Våra två folkhögskolor kan också fungera som stöd 

vid internutbildningar för anställda i regionen. 

Rena etableringskurser/SFI är ett statligt ansvar. 

När det gäller fastigheterna saknas idag 

långsiktighet i driften då skolan själv sköter detta. 

Regionfastigheter borde därför överta 

fastighetsdriften så man får en bättre helhetsbild 

och snabbare kan sätta in rätt åtgärder. 

 

Studieförbunden 
 

Studieförbunden i länet erhåller idag årligen 25,2 

miljoner i bidrag från Region Jönköping och 50,5 

miljoner från staten. Totalt alltså 75,7 miljoner/år. 

Detta måste ställas i relation till de 42,3 miljoner 

som regionen bidrar med till länets folkhögskolor. 

Från Sverigedemokraterna gör vi bedömningen att 

Hälso- och sjukvården måste prioriteras varför vi 

omfördelar 5 miljoner från studieförbund till andra 

verksamheter.  

 

Vakter och kameror på bussar och tåg 
 
Efter sommaren 2016 larmades det om att 

tågpersonalen på Krösatågen trakasserades av 

ungdomar som försökte tjuvåka utan biljett. Särskilt 

var det kvinnliga konduktörer som utsattes. 

Problemet blev så stort att fackförbundet Seko slog 

larm. Efter detta sattes kontrollanter in vilket har 

upplevts tryggare både för personal och resenärer. 

Vakternas jobb är att kontrollera att alla har giltig 

färdbiljett samt bötfälla fripassagerare. Vi vill att 

detta permanentas då det även har en förebyggande 

effekt mot ”tjuvåkare”. Vi föreslår en utökning med 

två kontrollanter som kontinuerligt cirkulerar på tåg 

och bussar. Likaså att Regionen arbetar för att få 

igång all installerad kameraövervakning. 

 

 
 

Finansiellt perspektiv 
 

 

 

Ekonomisk hållbarhet 
 

Sverigedemokraterna ser med oro på framtiden.  

 

I Regionen och i Sverige finns osäkerhetsfaktorer i 

en global ekonomi. Sverige kan snabbt dras ned i en 

lågkonjunktur som skulle kunna bli djup och få 

långtgående konsekvenser.  

 

Sverige är det land där privathushållen är mest 

skuldsatta i världen. Dessutom finns mörka 

orosmoln kring våra välfärdsystem. 

 

Det är då extra viktigt att inte tömma kassorna utan 

ha resurser att kunna möta en riktig lågkonjunktur. 

 

 



Vi förordar en skattehöjning framför att låna i bank 

eller av pensionsavsättningar. Om det skulle bli 

nödvändigt. Skattesatsen för nästa år bör behållas på 

nuvarande nivå 11,26 kr.  

 

Egenfinansiering 
 

Eftersom Region Jönköping riskerar hamna i en 

storregion måste man beakta vår ekonomi utifrån 

två möjliga scenarion. 

 

Antingen går man in i en storregion 2023 och då 

måste vi göra viktiga investeringar innan detta sker. 

Annars riskerar våra resurser bli använda i andra 

delar av sydöstra Sverige. 

 

Den andra möjligheten är att vi slipper ett 

regionsamarbete med svagare ekonomier som 

Kalmar och Kronoberg. Det skulle innebära att vi 

befinner oss ungefär där vi är idag. 

 

I det fall regionförstoringen läggs på is måste vi ha 

kontroll på vår egenfinansiering och kan då agera 

utifrån vår egen framtidsvision även kommande 

decennium. 

 

 

 
 

Mot denna bakgrund är det bra att den föreslagna 

planen för egenfinansiering inom en tioårsperiod 

2015-2025 tar hänsyn till båda scenariona. Vi 

investerar stort de närmaste 3 åren i avvaktan på 

beslut om storregion och åren därefter får bli några 

år med få nyinvesteringar. 

 

Att börja använda medel avsatta till de anställdas 

pensioner för att klara egenfinansieringen ser vi inte 

som ett alternativ. 

 

Länstrafiken 
 

Egenfinansieringen i Länstrafiken ligger på 38 %. 

Målet är 50 %. Målet är långt utom räckhåll. 

 

Att frigöra resurser genom att lägga ner busslinjer är 

inget bra alternativ. Inte heller att ta resurser via 

skatteintäkterna, vilket indirekt drabbar sjukvården.  

I årets budget står valet mellan att utöka trafiken 

och höja biljettintäkterna eller att ”sitta still i båten”. 

  

Vi lägger ett förslag att man tillsvidare avvaktar med 

att bygga ut stadstrafiken i Värnamo och likaledes 

avvaktar med att höja biljettpriserna. 

Det blir ett nollsummespel eftersom beräknad 

kostnad/intäkt är ungefär lika stora (ca 23 milj.). Om 

höghastighetsbanan byggs och det blir ett 

stationsläge i Värnamo finns dock skäl att bygga ut 

stadstrafiken i Värnamo. Men där är vi inte än. 

 

 

Statliga bidrag för integration 
 
Under hösten 2015 tilldelades regionen 59 miljoner 

av staten för att täcka de ökade kostnaderna för det 

stora antalet invandrare. Hittills har 28,9 miljoner 

fördelats till olika projekt. En del av de projekt som 

tilldelats medel är nya kulturprojekt gjorda för att få 

del av statsbidraget. Utökningar med andra ord. Vi 

ifrågasätter nyttan med dessa kulturprojekt. 

 

Istället ska resterande ofördelade medel (28,9 milj.) 

ska gå in i ordinarie sjukvårdsverksamhet. Ökade 

kostnader som härrör från invandring drabbar 

sjukvården. Då är det rimligt att dessa medel 

fördelas till sjukvården. 

 

 

Finansiering 
 
Förslag Milj kr 

Utbildning för ”fler händer” i vården 3 

Utbilda fler i KBT och MKBT 0,5 

Sjukhusmat från Sverige 3,5 

Hemgångsavlastning på sjukhusen 4,3 

Ambulans till Mullsjö 0,3 

Utökade öppettider primärvård 4,5 

Äldrevårdcentraler 7,5 

Säkerställ nödvändig tandvård för äldre 0,7 

Vakter och kameror på bussar och tåg 1,2 

  

Studieförbunden – 5 

Avgift på språktolk  – 4,5 

Statliga bidrag för integration – 14,4 

Genomlysning av Regional Utveckling – 1,6 

Summa 0 



Sammanställning – förslag 

Budget med verksamhetsplan 2017, Flerårsplan 2018-2019 

Nummer Sverigedemokraterna 

1 Vi föreslår en ”Storgrupp Vårdpersonal” där de som utför vårdarbetet på golvet 

kommer till tals. En paneldiskussion mellan politiker och personal som hålls en 

gång om året. 

2 Personalavdelningen ges i uppdrag att hämta in och värdera de krav sjuksköterskor 

och läkare ställer för att börja arbeta kliniskt i syfte att få fler i kliniskt arbete. 

3 Vi föreslår att man gör försök med en utbildning i omvårdnad, städ och hygien med 

mycket praktik förlagd ute i verksamheten. 

4 
 

Möjlighet för personal att slippa utföra arbetsmoment som strider mot Europarådets 

resolution 1763 om samvetsfrihet för vårdpersonal.  

5 Vi föreslår att regionen redan på länets gymnasieskolor går ut och garanterar elever 

som fullföljer sin sjuksköterskeutbildning en provanställning i regionen. 

6 En genomlysning av personalbehovet i Regional Utveckling för att se om det finns 

effektiviseringar att göra. 

7 Fler medarbetare i inom psykiatrin ska erbjudas utbildning i kognitiv terapi för att 

kunna möta ett ökande antal unga med psykisk ohälsa. 

8 Vi förordar att man tillsammans med kommunerna arbetar mot att införa en 

huvudman för barnhälsan 0-19 år. 

9 För att tydliggöra bör namnet på akutmottagningarna ändras till ”Mottagning för 

akut sjuka” 

10 Vi föreslår att läkare på akuten ska kunna skriva remiss till rätt vårdnivå för 

handläggning. Likaså ska sjuksköterskor på akuten kunna skriva röntgenremiss på 

enklare ortopediska fall. 

11 Regionen ska införa en avgift för språktolk på 250 kr. 

12 Regionen ska inte utföra omskärelse av pojkar som inte är medicinskt motiverad. 

13 Vid upphandling ska maten ha svensk ursprungsmärkning i den mån livsmedlet 

produceras i Sverige. Gärna närproducerad i så hög grad som möjligt. 

14 Vi föreslår att man prövar en kortidsavdelning för utskrivningsklara patienter på 

något av sjukhusen. 

15 Alla nyanlända ska genomgå en obligatorisk hälsoundersökning som även 

kompletteras med test för MRSA och TBC. 

16 I väntan på att lagen ändras föreslår vi att patientavgiften för insemination av 

ensamstående ska ske till självkostnadspris. 

17 Tillsvidare bör en lättambulans och en akutambulans stationeras i Habo respektive 

Mullsjö. 

18 De vårdcentraler som startar äldrevårdsmottagning ska få en särskild ersättning. 

19 Öppettiderna på vårdcentralerna i Tranås, Gislaved och Vetlanda förlängs 1,5 timma 

så kan man att ta emot vårdsökande till kl. 18:30. 

20 Erbjud transporter till och från folktandvården, från äldreboenden. Med 

personalförstärkning i form av vårdpersonal som följer med och ledsagar patienten. 

21 Regionen ska arbeta för att få politiskt beslut i riksdagen om ett nationellt system 

där tandvården ingår i högkostnadsskyddet. 

22 Regionfastigheter övertar fastighetsdriften på folkhögskolorna. 

23 Igångsättning av installerad kameraövervakning samt utökning med två 

kontrollanter som kontinuerligt cirkulerar på tåg och bussar. 
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