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Jönköping den 18 november 2014 

 

Sverigedemokraternas förslag i budget 2015 med  

Flerårsplan 2016-2017 

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti som betraktar värdekonservatism och 

upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste verktygen i byggandet av 

det goda samhället. 

 

Sverigedemokraterna röstar med hjärtat oavsett hur vinden blåser.  

 

I årets budget vill vi fokusera på sjukvården. Trotts att vi går in i en region med större 

ansvarsområde ser vi att behoven i sjukvården måste prioriteras. Vården av den äldre 

befolkningen samt psykiatrin är ett par av de områden vi vill förbättra, liksom tillgänglighet 

på kvällstid på vårdcentraler. 

 

 

Hälso- och sjukvården  

Vi sverigedemokrater vill jobba mer med att effektivisera administration kring sjukvården. Vi 

tror det är nödvändigt att ta bort onödigt pappersarbete som tar tid för vårdpersonal.  

Vi ser positivt på ökat patientinflytande som ”journalen på nätet”, men sekretessen måste vara 

maxprioriterad när det gäller våra vårdtagare. 

 

På alla akutmottagningar gör sköterskor prioritering av de som söker (triage). Man brukar 

säga att 30 % av patienterna prioriteras lågt. Vi vill att sjuksköterskan i dessa fall ska kunna 

skriva en remiss till distriktsläkare eller vårdcentral och dessa ska ta emot patienten istället. 

Det ska vara en skriven remiss som har samma juridiska tyngd som andra remisser. Likaså 

anser vi att sköterskor på akuten ska kunna skriva röntgenremiss på enklare ortopediska fall. 

Till exempel om någon ramlat och har fått en svullen handled. Checklistor för att undvika fel 

ska finnas. 

 

Vi är tveksamma till att flytta jourcentralen till Ryhov. Det blir en ”magnet” som drar 

vårdtagare till akuten. Med jourcentral på sjukhuset finns risken att man remitterar över 

vårdtagare till akutmottagningen. Efter flytten av jourcentralen till city minskade patientflödet 

till akuten drastiskt vilket är positivt.  

 

Sverigedemokraterna vill ha kvar tre akutsjukhus där alla har en egen profil och har 

möjlighet att specialisera sig inom sitt område. Vi bör utveckla specialistvården i landstingets 

egen regi.  
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Vi ser positivt på att hitta samordningsvinster i form av länsövergripande 

verksamhetsorganisation, bl.a. inom kirurgi vilket underlättar bakjour, rekrytering och 

medicinsk utveckling. 

 

Primärvården 

Primärvården bör vara patientens första möte med sjukvårdssystemet.  

Ett krav som måste ingå i avtalen är att varje vårdcentral ska kunna ta emot ett antal oanmälda 

vårdtagare per dag.  

 

Idag känner många vårdtagare att de hamnar ”mellan stolarna” inom vården. Här fyller 

primärvården en viktig funktion. Sverigedemokraterna vill arbeta i riktning mot ett 

fastläkarsystem där patienten har sitt utgångsläge i primärvården.  

Vi ser framför oss att distriktsläkaren har sina ”egna” vårdtagare och samordnar 

vårdinsatserna för dessa. I Norge har detta visat sig positivt på flera sätt.  

 

Äldreöverenskommelsen mellan (regeringen-SKL-landstingen) har genom statliga medel 

bidragit till goda resultat som förbättrat vården för de äldre i länet. Det finns ett upparbetat 

samarbete med kommunerna som fungerar bra. Läkemedelsförskrivningarna har minskat och 

vården är mer sammanhållen.  

Det är idag osäkert om dessa medel kommer att försvinna. Därför vill vi skjuta till 1,1 

miljoner för att fortsätta detta samarbete med länets kommuner. 

 

Som komplement till akutmottagningarna finns idag tre jourcentraler Jönköping, Värnamo 

och Eksjö. Vi tror länet skulle gynnas av att tillgängligheten finns på fler ställen för ett bra liv 

i en attraktiv region.  

Vi föreslår att öppettiderna på vårdcentralerna i Tranås, Gislaved och Vetlanda förlängs så att 

man kan ha möjlighet att ta emot vårdtagare till 19:00. För detta avsätter vi 3,7 miljoner. 

 

Psykisk ohälsa 

Psykisk ohälsa är ett folkhälsoproblem. Depressioner blir allt vanligare. Särskilt oroande är 

den utbredda ohälsan hos ungdomar. Inte sällan är man ensam om sina problem.  

 

I framtiden behöver psykiatrin ha bättre tillgänglighet. Som det fungerar i dag finns det mesta 

av psykiatrin i specialistvården. Inte särskilt lättillgänglig och ofta har det gått långt i 

sjukdomsprocessen när patienten väl hamnar där. Vi i Sverigedemokraterna vill se mer av 

öppenvård i psykiatrin och föreslår därför en förstärkning 3,6 miljoner för bättre 

tillgänglighet. 

 

Tandvården 
Det finns klara samband mellan dålig munhälsa och olika sjukdomar. Vi i 

Sverigedemokraterna menar att munnen tillhör kroppen. Vi vill även utreda kostnaden för att 

munhälsovården ska ingå i högkostnadsskyddet. 

 

Under kommande mandatperiod kommer vi att ta upp frågan med högkostnadsskydd och hur 

det kan utformas. 
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Regional utveckling 

Från Sverigedemokraterna är vi tveksamma att redan nu avsätta 19,8 miljoner till 

infrastruktur. Vi vill avvakta diskussioner i Kommunalt Forum och det man kommer fram till 

där först. När väl satsningar i infrastruktur ska göras får vi ta ställning till dessa och anpassa 

utdebiteringen efter det. 

 

Att köra busslinjer med alltför få passagerare är inte rimligt. Fokus bör istället vara god 

tillgänglighet för arbetspendling. Från Sverigedemokraterna tror vi det nya 

zonindelningssystemet kan bidra till detta och förenkla resandet. 

 

Vi kommer återkomma under mandatperioden med frågan om hur äldre över 75 år kan få 

åka fritt i kollektivtrafiken. 

 

Landstingets och kommunernas samarbete i länets folkhögskolor och gymnasier bör belysas 

då förutsättningarna för privata initiativ och driftsformer är möjliga och kan utveckla dessa 

verksamheter. Idag finns ett buffrat underskott i dessa som kan drabba regionen. 

 

Kulturverksamheten är en viktig del i kommande region. Sett ur ett riksperspektiv lägger 

redan idag vårt landsting i snitt 20 miljoner mer på kultur än andra landsting/regioner. Vi tror 

man bör reflektera över detta. Den ytterligare höjning av kulturanslaget med 2,5 miljoner som 

föreslås i budget använder vi istället i våra satsningar i vården. 

 

Medarbetare  

Landstinget ska vara en attraktiv arbetsgivare. De som vill ska få möjlighet att arbeta heltid. 

 

Sverigedemokraterna är övertygade om att landstinget i högre grad kan internrekrytera sina 

chefer. Vid tillsättning av nya chefer bör det finnas system för förankring och påverkan hos 

den närmast underställda personalen. 

 

De fall där vårdpersonal gör ingrepp som upplevs obehagliga eller kränkande måste hanteras 

för en bra arbetsmiljö. Möjligheten att personligen ”stå över” och säga ifrån bör alltid finnas. 

Europarådets resolution 1763 om samvetsfrihet för vårdpersonal är ett verktyg för detta och 

bör tillämpas i landstinget. Detta fungerar utmärkt både i Norge och Danmark. 

 

Samarbete med Växjö Universitet och Hälsohögskolan i Jönköping är viktigt för att påverka 

fler att satsa på specialistutbildning som matchar regionens behov.  

 

Redan idag är specialistsjuksköterskor en bristvara och trenden verkar fortsätta. Vi satsar 2,3 

miljoner extra för de sjuksköterskor i landstinget som vill utbilda sig vidare inom någon 

specialitet.  
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Finansiellt perspektiv 
Majoriteten har föreslagit en skattehöjning på 5 öre vilket gör att vi hamnar på rikssnittet för 

landsting och regioner. Två öre till regionbildningen. 

 

Skattehöjningen är rimlig.  

 

Förändringar/omfördelningar utifrån majoritetens budgetförslag. 

 

Tre öre (19,8 miljoner) för att bidra till infrastruktur i den nya regionen.  

-Vårt förslag 11,4 miljoner till att börja med. 

 

Utökat kulturanslag 2,5 miljoner.  

-Vårt förslag, ingen höjning, istället omfördelning inom kulturverksamheten. 

 

Äldrestrategin +1,1 milj. 

 

Förlängda öppettider primärvården Gislaved, Tranås, Vetlanda +3,7 milj. 

 

Psykiatrisk öppenvård för bättre tillgänglighet +3,6 milj. 

 

Bidrag för kompetenshöjning för landstingets sjuksköterskor till specialistutbildningar +2,3 

milj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sverigedemokraternas landstingsgrupp 
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Ändrings- och tilläggs yrkanden på majoritetens budgetförslag 

Budget med verksamhetsplan 2015, Flerårsplan 2016-2017 

 

Sidan 15 Under rubrik ”Inköp och upphandling” ny mening:  
”För att garantera god djurhållning är målsättningen att endast kött med svensk ursprungsmärkning upphandlas.” 

 

Sidan 28 Under rubrik ”Primärvård” ny mening:  
”Förlängda öppettider på vårdcentralerna till kl. 19:00 i Tranås, Gislaved och Vetlanda. Förstärkning 3,7 

miljoner. 

 

Sidan 43 Under rubrik ”Bättre liv för sjuka äldre” ny mening:  
”Förstärkning sker med 2 000 000 kr.” (900 000 + 1 100 000 kr) 

 

Sidan 52 Under rubrik ”Allmänpsykiatri” ny mening: 
”Långsiktigt bör allmänpsykiatrin göras tillgänglig i öppenvården för bättre tillgänglighet. För att påbörja arbetet 

avsätts 3,6 miljoner”. 

 

Sidan 49 Under rubrik ”Akutsjukvården” nya meningar: 
”Om bedömning på akutmottagningen visar att skadan inte är akut ska sjuksköterskan kunna skriva en remiss till 

distriktsläkare eller vårdcentral och dessa ska ta emot patienten istället. Sköterskor på akutmottagningen bör 

också kunna skriva röntgenremiss på enklare ortopediska fall”. 

 

Sidan 92 Under rubrik ”Kompetensförsörjning” ny mening:  
”Förstärkning sker med 2 300 000 kr för kompetenshöjning för landstingets sjuksköterskor till 

specialistutbildningar.” 

 

Sidan 96 Under rubrik ”Chef- och ledarskap” ny mening: 
”Vid tillsättning av nya chefer bör det finnas system för förankring och påverkan av valet hos den närmast 

underställda personalen.” 

 

Sidan 95 Under rubrik ”Hälsa och arbetsmiljö” ny mening: 
”Vårdpersonalens rätt till samvetsfrihet i sitt arbete är en viktig faktor för en god arbetsmiljö. Europarådets 

resolution 1763 om Samvetsfrihet för Vårdpersonal ska vara en naturlig del i all sjukvårdsverksamhet” 

 

Sidan 97 Under rubrik ”Likabehandling och anställningsvillkor” ny mening: 
”De som vill ska få möjlighet att arbeta heltid.” 

 
 
Ändringar i Patientavgifter i vården 
 

Sidan 7 Ny kod för svenska medborgare som vill ha språktolk: 
”Språktolk för personer som är svenska medborgare” Avgift 300 kr. 

 

Sidan 80 Under rubrik ”Övriga flyktinggrupper” ändring: 

Texten under denna rubrik omformuleras så att: 
”Personer som inte är asylsökande eller inte kan styrka sin identitet betalar patientavgifter i enlighet med 

Patientavgifter för akut sjukvård för utländska medborgare” på sidan 44. 

 

 
 



 
 

20141125 

Yrkande Förslag till ny organisation under §§ 174-201 i landstingsstyrelsen 

De styrande politikerna menar att det blir lättare att rekrytera personal efter den organisatoriska 

förändringen och att åtgärden är nödvändig för att på sikt kunna behålla länets tre akutsjukhus. 

Petra Lindberg, utvecklingsstrateg vid landstinget som har ansvarat för översynen av kirurgin, 

håller med. 

– Jag tror bland annat att det blir lättare att rekrytera ST-läkare efter en sammanslagning vilket är 

oerhört viktigt med tanke på att vi får kämpa med vår kompetensförsörjning, säger hon. 

Petra Lindberg menar att det nu finns ett brett stöd i verksamheten för en sammanslagen kirurgin, 

i alla fall på chefsnivå. 

– Jag har gjort intervjuer med 13 personer i mer eller mindre chefspositioner och där är det 

positiva kommentarer, säger hon.” 

Nu är ju verkligheten annan, de som bör tillfrågas är personalen! Vi måste dra i 

handbromsen nu och verkligen göra konsekvensanalys av läget. I ett flertal 

samtal med de olika akutsjukhusens personal så framgår det ganska tydligt att 

flera verksamheter fungerar utmärkt idag. Ett koncept som är vinnande ska inte 

brytas isär på grund av upplägg som ser bra ut på papper!  

Sammanslagningar kan vara positiva om man tittar på det administrativa arbetet 

och där kan säkerligen ett flertal synergieffekter uppnås, men vården får inte 

spekuleras bort.  

För att nämna ett problem som lätt kan uppkomma vid en sammanslagning av 

verksamheter där vårdtagare hänvisas till enheter långt borta kan vi belysa 

psykiatrin, länet behöver fler akutmottagningar för psykiatrin med fler 

vårdplatser, inte färre. 

 

De anställda kan med dokumentation bevisa att verksamheter fungerar och det 

största problemet är inte styrning, utan personalbrist och dåliga löner. Detta kan 

inte politiker lösa med papperstigrar och pekpinnar utan nu är det dags att agera 

på riktigt. 

Gör en konsekvensanalys på alla tre akutsjukhusen, ta in erfarenhet och 

kompetens i diskussionen. 

Se över möjligheter att vidareutveckla de tre akutsjukhusen till att bli än mer 

nationellt ledande vad gäller kompetens inom alla områden, splittra inte väl 



 
 

fungerade enheter och framför allt, gör inte sjukvården till ett löpande band, 

vilket riskeras här med detta upplägg.  

Låt oss ta in erfarenhet från hela riket och gå tillbaka till ritbordet för en ny 

lösning som kreativt tillsammans med personalens hjälp och kunskap gynnar 

alla. Ärendet behöver inte dras i långbänk utan sätt ett slutdatum för yttrande 

från verksamheter till 1:e mars och koppla sedan in en oberoende bedömare för 

ett utlåtande till regionstyrelsen. 

 

Vår landstingspolitik är mycket tydlig i ärenden som berör organisation och 

personal: 

Innan regionen tar beslut om omorganiseringar av sin verksamhet är det viktigt  

att besluten förankras hos personalen. En lösning som kan tyckas se bra ut i  

teorin är kanske inte alls den bästa i verkligheten. Just därför är det av största  

vikt att diskutera organisationsförändringar med den berörda personalen som  

arbetar  ute i verksamheten.  

 

- SD yrkar på återremiss på landstingsstyrelsens förslag med motiveringen 

att konsekvensanalys saknas och att processen har gått för snabbt utan att 

personal har varit involverad demokratiskt.  
 

 

Anne Karlsson (SD)  
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