Innehåll
Inledning

3

Sjukvård

4

Primärvården

5

Kultur, utbildning och friluftsliv

6

Regionalutveckling

8

Kollektivtrafik

10

Sverigedemokraterna i Södermanland

11

Inledning
Under den nya mandatperioden kommer Region Sörmland
att bildas. Det blir en sammanslagning utav tre verksamheter
Landstinget, Regionförbundet och Kollektivtrafikmyndigheten. Det
är något som Sverigedemokraterna ser positivt på. Vi har alltid
varit för en mer effektiv organisation med mindre administration
vilket kommer kunna bli fallet med regionbildningen.
Sjukvård kommer att vara regionens viktigaste ansvarsområde.
Under den gångna mandatperioden har sjukvården varit kraftigt
underfinansierad, det är något som vi ser mycket allvarligt på.
Utöver bristande ekonomiska resurser har vi över 100 ofrivilligt
stängda vårdplatser till följd utav personalbrist, vilket har lett
till att Sörmland har flest överbeläggningar i landet. Det här är
såklart en ohållbar situation. Vi kan också se hur vårdköerna har
ökat de senaste åren. Vi har en vård i världsklass men det är
alltför många som står i kö.
Sverigedemokraterna kommer alltid ställa sjukvården i främsta
rummet när det gäller att prioritera regionens resurser. Det är
därför vi går under parollen Vården framför allt!
Sverigedemokraterna räds inte att föreslå mindre kultur för att få
mer vård, vi darrar inte på manschetten när vi står upp för våra
medborgares hälsa. Vi kan och vi vill, låt oss sätta Vården framför
allt!

Anton Berglund
Gruppledare

Sjukvård
När vi blir i behov av att söka vård av olika skäl vill vi att det ska
vara enkelt att hitta rätt. Nödvändiga kontakter ska upprättas
snabbt och den vård vi får ska vara serviceinriktad och av god
kvalité. Region Sörmland ska vara en garanti för en snabb och
högkvalitativ vård.
Överbeläggningar och utlokaliseringar av patienter är idag
närmast ett normaltillstånd på våra sörmländska sjukhus. Att
komma tillrätta med vårdplatsbristen är en fråga om både
patientsäkerhet och arbetsmiljöproblematik för de anställda.
Sverigedemokraterna ser det därför som angeläget att öka
antalet vårdplatser.
Det är oacceptabelt att människor ibland tvingas vänta uppemot
8–10 timmar för att få vård på en akutmottagning. Målet måste
vara att alla patienter som tvingas besöka akutsjukvården
omedelbart får en kvalificerad bedömning och ingen bör behöva
vänta mer än två timmar på passande vårdinsats. Med andra
ord bör patienten inom denna tid ha blivit behandlad och
hemskickad, inskriven på annan klinik eller hänvisad till annan
vårdnivå.
Att regionen idag utför omskärelse av barn utan föreliggande
medicinska skäl anser vi vara ett stort övergrepp på dessa barn.
Sverigedemokraterna anser att det inte ska vara tillåtet och inte
vara en del av regionens verksamhet.
Sverigedemokraterna vill:

dd
dd
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Öka resurserna till den sörmländska hälso- och sjukvården
Att vårdköerna minskar
Öppna fler vårdplatser
Införa max 2 timmar väntetid på akuten
Att regionen slutar utföra omskärelse av icke-medicinska
skäl
Utveckla förlossningsvården

Primärvården
Vårdcentralerna är oftast den första kontakten våra medborgare
har med sjukvården. En primärvård med god tillgänglighet och
hög kvalitet i det medicinska omhändertagandet är viktigt för
att människor ska känna förtroende och trygghet till vården. Av
denna anledning anser Sverigedemokraterna att tillgängligheten
och öppettiderna inom primärvården måste förbättras betydligt.
Som ett led i att förbättra tillgängligheten i primärvården vill vi
erbjuda digitala tidsbokningar där patienten själv ska kunna
logga in för att finna en lämplig tid.
Vi har idag stora problem med rekrytering utav vårdpersonal
inom hela den sörmländska hälso- och sjukvården. Därför vill vi
att det utbildningsbidrag till personer som väljer att utbilda sig till
sjuksköterska ska utökas och även vända sig till personer som
idag inte jobbar inom regionen.
Samordningen av sjukvården är en stor brist idag. Vi anser att ett
samordningskansli ska inrättas där sjukvårdens kapacitet på ett
bättre sätt kan planeras. Samt att i de fallen vi inte lever upp till
vårdgarantin hänvisar personer till andra vårdgivare.
Sverigedemokraterna vill:

dd
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Stärka den sörmländska primärvården
Införa dygnet-runt öppna vårdcentraler
Inför ett digitalt väntetidssystem
Utbilda fler sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor
Inför ett regionalt samordningskansli

Kultur, utbildning och friluftsliv
Att bevara, utveckla och synliggöra den sörmländska kulturen är
ett arbete som främjar sammanhållningen i ett samhälle. Vi lär
oss att förstå att vi har en gemensam historia, ett gemensamt arv
och ett gemensamt ansvar för vår framtid.
Sverigedemokraterna är en garanti för ett smalare kulturutbud
i regionens regi, det betyder inte att vi saknar visioner för ett
regionalt kulturliv. Vår utgångspunkt är att kulturen ska kunna
knytas samman med regionens övriga verksamhetsområden
och utgöra en samlande kraft i ett allt mer splittrat samhälle.
Att landstinget Sörmland idag är med och finansierar två folkhögskolor i länet tycker vi är för mycket. Vi anser också att utbudet
inom folkbildningen bör ses över och prioritera utbildningar som
leder till arbete.
Naturbruksgymnasiet är en värdefull tillgång för Region
Sörmland. Utbildningen ser till att arbetsmarknaden får tillgång till
kompetent yrkesfolk. Den knyter också an till de gröna näringarna,
vårt kulturarv och den landskapsbild som vi idag ser som vår.
Sverigedemokraterna vill:
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dd

Avyttra Åsa folkhögskola
Att sörmländsk kultur och kulturarv ska göras tillgänglig för
alla samhällsgrupper
Främja regionala kulturarbetare
Att föreningsbidrag ska begränsas till föreningar som på
ett övertygande sätt respekterar FN:s deklaration om de
mänskliga rättigheterna
Arbeta för att inkludera regionens övriga ansvarsområden i
kulturlivet

Regionalutveckling
Tillväxt och hög sysselsättning är nödvändiga förutsättningar för
att regionen ska kunna bibehålla en verksamhet med hög kvalité.
Samtidigt måste strävandet efter tillväxt ständigt balanseras mot
viktiga samhällsvärden såsom folkhälsa, kulturarv, miljö och
bevarandet av ett starkt socialt kapital.
En väl utbyggd infrastruktur som gör besöksattraktionerna mer
lättillgängliga är grunden till en lyckad turism och besöksnäring,
men är också viktigt i konkurrensen om att locka andra typer av
företag till regionen. En ökad turism kräver också bra offentlig
service och att vi vårdar och framhäver vår unika natur och vårt
unika kulturarv.
En stor klimatbov är de långa livsmedelstransporter, vi från Sverigedemokraterna vill därför möjliggöra en större matproduktion i
Sverige där vi har mer närodlad och ekologisk mat. Vi ser därför
att Regionen ska i möjligaste mån prioritera dessa livsmedel, då
det har mindre klimatpåverkan.

Utvecklingen av laddhybrider och elbilar går snabbt framåt och
efterfrågan kommer att öka. För att Regionen ska följa med i
utvecklingen ser vi från Sverigedemokraterna att man redan
nu börjar tänka framåt när man planerar nybyggnationer inom
Regionen.
Då de senaste decenniernas massinvandring till Sverige har
visat sig ha en starkt negativ inverkan på sysselsättningsgraden
samtidigt som den medfört ett kraftigt ökat tryck på flera av
regionens verksamheter, anser Sverigedemokraterna att
regionen bör utöva påtryckningar på regeringen i syfte att
reducera invandringsnivåerna till en mer hanterbar nivå.
Sverigedemokraterna vill:

dd
dd
dd
dd

Att Regionen utövar påtryckningar på regeringen i syfte att
reducera invandringsnivåerna till en mer hanterbar nivå
Att regionen satsar på natur- och kulturarvsturism
Att vid nybyggnation av parkeringsytor förbereda dessa för
laddstationer för elbilar
Att svensk, närproducerad och gärna ekologisk mat ska
prioriteras av regionen

Kollektivtrafik
Sverigedemokraterna vill ha en kollektivtrafik som alla kan
nyttja. Oavsett var de bor, vilken ålder de har eller om de
lever med funktionsnedsättning bör kollektivtrafiken fungera
tillfredsställande för regionens invånare. Tillgängligheten, tryggheten, punktligheten och komforten för passagerare är viktiga för
att fler ska känna att kollektivtrafiken är ett alternativ till bilen. Att
fler väljer bussen eller tåget framför bilen är naturligtvis av största
vikt för att minska föroreningarna och trängseln i framförallt
städerna.
I valet mellan tätare avgångar respektive bättre kvalitet, ordning
och tillförlitlighet inom den befintliga trafiken bör det sistnämnda
prioriteras. Kostnaden är naturligtvis också en central faktor för
att få fler att välja kollektivtrafiken. Biljettpriserna måste således
subventioneras med skattemedel och självfinansieringsgraden
för resenärerna får inte bli alltför hög.
Sverigedemokraterna vill:

dd
dd
dd
dd

Införa fria bussresor för pensionärer.
Sänka taxan för kollektivtrafiken inom länet.
Öka möjligheterna att resa kollektivt med funktionshinder.
Låta tillgänglighet vara ett ledord i linjeutveklingen.

Sverigedemokraterna i Södermanland

