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1. Sverigedemokraterna i Västra Götaland
Sverigedemokraterna i Västra Götaland fick under valet 2014 fem nya friska mandat i regionfullmäktige.
Idag besitter vi 14 mandat och hela regiongruppen består av 29 personer. Regiongruppen är en bred
palett av män och kvinnor med stor variation som tar sig uttryck i blandade bakgrunder.
Idag återfinns vi också i ett 20-tal nämnder i regionen.
Efter valet 2014 blev det tydligt att väljarna ville ge Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen
större inflytande.
Detta förtroende vill vi förvalta med att för våra väljare visa lyhördhet och breddning av politiken som förs
av Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen.
Genom att följa de riktlinjer partiet tar beslut om och samtidigt använda oss av rådande evidens och
folkvilja, tror vi oss vara inne på rätt spår.
Samtidigt som vi breddar politiken är det viktigt att slå fast; Sverigedemokraterna kommer oavkortat att i
alla lägen prioritera vården och geografisk jämlik välfärd.

Heikki Klaavuniemi
Regionråd (SD)

2. Budget 2017 - En sammanfattning
Sverigedemokraterna presenterar i sitt budgetförslag hur vi vill arbeta långsiktigt för att frigöra mer
medel till akutsjukhusen och primärvården.
För att möta de kostsamma framtida demografiska utmaningarna, som tidigare presenterats för samtliga partier, så föreslår vi redan nu en rad proaktiva lösningar för att balansera ner det framtida vårdtrycket.
Gör vi inget konkret idag går enbart hälso- och sjukvården 16 mdkr minus år 2031.
Några av de lösningar som Sverigedemokraterna föreslår är:
- Folkhögskolan vill vi ge en ny unik roll. Genom att samlokalisera sakkunniga inom psykisk ohälsa med
kompetenta lärare och den unika studieform som folkhögskolor erbjuder, tror vi att vi kan möta mycket
av framtidens psykiska ohälsa.
- I Sverige får 25 män dagligen diagnosen prostatacancer. 2500 män dör årligen p.g.a av sin prostatacancer. Detta påtalade SD redan i förra budgetprocessen och vi vill att VGR som första region i Sverige
inför screeningsprogram för att upptäcka prostatacancer i tid. Detta finansierar vi med ett anslag om 20
mnkr
- Vi vill även minska framtida diagnoser av livmoderhalscancer i tid. Således föreslår vi borttagandet av
gyncellsavgifter för att öka tillströmningen av kvinnor som gör gyncellsprov. På sikt tror vi oss förebygga
inläggningar på sjukhus och i värsta fall också akuta omhändertaganden. Detta finansierar vi med totalt
30 mnkr.
- Vi vill också arbeta proaktivt mot narkotikaanvändning och de sjukdomar som främst sprids genom
injektionsmissbruk. Vi finansierar uppstart av en första klinik för att 2019 ha 5 kliniker operativa. Detta
finansierar vi med totalt 15mnkr.
-En relativt liten patientgrupp, men som kräver mycket vårdinsatser, är våra äldre. Vi föreslår ordnad
spridning av äldrevårdsmottagningar samt fler mobila team.

3. Folkbildning och folkhälsa
En stor del av begreppet folkhälsa utgörs av det psykiska välbefinnandet.
Det påverkar individer i alla delar av vardagslivet, allt från att vakna på morgonen till att känna sig delaktig i samhället.
För många socialt utsatta människor är det svårt att ta del av samhällets alla funktioner och möjligheter.
Det är inte alltid den fysiska funktionen som styr den enskildes förutsättningar i samhället, utan det psykiska tillståndet kan vara lika förlamande när brist på kunskap råder ute i både arbetslivet och på skolor.
Forskning visar att det är känslan av att inte kunna påverka sin arbetssituation och sitt vardagsliv som
skapar utanförskap och i många fall leder till försämrat psykiskt välmående.
Sverigedemokraterna tror att nyckeln till att komma tillrätta med detta är ge möjligheter till utbildning/
folkbildning som är tillgänglig för alla. Vi tror även på informationsgivning för att kunna ge en bredare
syn på samhället och alla dess möjligheter.
En växande andel av samhället består av människor som lider av psykisk ohälsa och man kan hävda att
det är en av nutidens största folkhälsosjukdomar eftersom 3 av 4 personer lider av, eller känner någon
som lider av, psykisk ohälsa.
För att nå dem så behövs det fortsatt riktade vårdinsatser till BUP och vuxenpsykiatrin, samt att öka kunskapen på andra vårdinstanser genom fortbildning.
För att skapa förståelse och kännedom, så är det viktigt att lyfta detta i många fall tabubelagda ämne
också i skolor och i den allmänna samhällsdebatten.
Här kan folkhögskolornas unika utbildningsform göra en stor samhällsnytta genom att nå grupper som
vanligtvis kan vara svåra att nå, som yngre människor, människor med utländsk bakgrund och personer
med olika former av funktionsvariationer.
Med våra folkhögskolor har vi en unik möjlighet att samlokalisera sakkunniga inom psykisk ohälsa,
utbildade socionomer samt duktiga pedagoger. Idén bygger givetvis på frivillighet från den sökande. En
annan fördel är att folkhögskolorna kan söka statliga medel för att finansiera extraordinära pedagoger.
Vi vill att regionen genom de forum vi har med kommunerna först sonderar de kommunala behoven,
därefter kan vi senare se över möjligheterna.

Sammantaget tror vi att primärvården och akutsjukhusen behöver tillfälliga höjningar av regionbidrag
för att kunna leverera en produkt som står bättre rustad mot de framtida demografiska utmaningarna.
Därför höjer vi anslagen till både primärvården samt sjukhusen med 1,5 % mer än vad majoriteten föreslår..

Den allmänna folkhälsan och dess påverkan på hälso- och sjukvårdskostnader ses redan i en allt större
omfattning. Många av våra folksjukdomar som typ 2-diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, vissa cancerformer och psykisk ohälsa har kopplingar till vår livsstil där förebyggande vård bör ligga i fokus.
Utbildning och folkbildning är en metod med förebyggande vård. Forskning visar att grupper med högre
utbildning/bildning och större samhällsengagemang har lägre insjuknandegrad i folksjukdomar än de
som lever i en socialt utsatt situation.

Inom område regional utveckling tror vi fortfarande att vi genom tydligare upphandlingar kan gynna
lokala och svenska bönder, därigenom skapar vi förutsättningar för nya framtida jobb inom den gröna
näringen.

För att nå så många individer på olika samhällsnivåer som möjligt, är ett allmänt screeningprogram för
prostatacancer, avgiftsfri screening, gynekologiska hälsokontroller och sprututbytesprogram bra verktyg
för att motverka individers lidande och framtidens växande hälso- och sjukvårdskostnader.

Inom område kultur föreslår vi ökade anslag till museer och föreningar som arbetar för vårt kulturarvs
bevarande, vi ökar anslagen till folkhögskolorna, ökar bidragen till handikappidrotten och vi fokuserar
på assimilerande, gemensamhetsskapande verksamheter.
Inom kollektivtrafiken föreslår vi bättre kostnadskontroll och en utvidgning av Närtrafik. Vi vill, förutom de
redan beslutade åtgärderna, öka grundutbudets omfattning till måndag-söndag trafik. Detta finansierar
vi med totalt 60 mnkr.
Detta ger landsbygden större attraktionskraft, vardagspusslet för dem som bor där underlättas samtidigt som vi skapar förutsättningar för framtida linjelagd trafik.

HSS har av Regionfullmäktige fått i uppdrag att utreda vilken/om VGR kan lansera ett screeningsprogram för prostatacancer. Denna process som vi var initiativtagare till bejakar vi och genom en avsättning
på 20 miljoner har vi tagit ett steg mot att även finansiera programmet.
Andra grupper som också stundtals har särskilda behov är ofta kvinnor. I synnerhet kanske äldre kvinnor, som ofta har låg pension.
Genom att erbjuda avgiftsfrihet för gynekologisk hälsokontroll tar vi bort de ekonomiska trösklarna i ett
tidigt skede och navigerar dem tidigare till vården. Detta ökar tillströmningen av kvinnor till vården, och
på sikt förebygger och undviker vi framtida inläggningar på sjukhus eller i värsta fall akut omhändertagande.
Vi finansierar avgiftsfriheten med 10 miljoner årligen.

Sprututbytesprogrammets huvuduppgift är att minska smittspridningen av allvarliga sjukdomar, och
samtidigt ger det bra möjligheter att rent konkret nå dessa utsatta personer.
Dessa möten kan många gånger vara livsavgörande genom att sjukvården får ett naturligt forum för
medmänsklighet, stöttning och handledning och kan ge individen insikt om möjligheterna att lämna sitt
utanförskap och få hjälp för sitt missbruk.
Vi finansierar sprututbytesprogrammet med 10 mnkr på 5 mottagningar varav den första ska lokaliseras
i Mölndal.
Prioriterade mål som Sverigedemokraterna vill följa under budgetåret 2017, 2018 samt 2019
•
Andelen som söker sig till folkhögskolor ska öka
•
Lyfta kunskapen om psykisk ohälsa bland vårdpersonal för att minska tabufaktorer
•
Minska andelen män som får diagnosen obotlig prostatacancer
•
Högre tillströmning av kvinnor till gyncellsprovtagningar
•
Ökad kontakt med injektionsmissbrukare för att minska smittspridningar och för att minska narkotikaberoende.

4. Primärvård
En primärvård med god tillgänglighet och hög kvalitet i det medicinska omhändertagandet är viktigt för
att människor ska känna förtroende för och trygghet till vården. Därför måste tillgängligheten och öppettiderna inom primärvården förbättras betydligt.
Det är också viktigt att de krav som berör tillgänglighet och öppettider som vi sätter upp i Kok-boken ger
verkliga förutsättningar för vårdcentralerna utifrån var de är lokaliserade. Det är givet att olika förutsättningar råder beroende på var vårdcentralen finns i regionen.
Primärvårdstyrelsen har i uppdrag att ge de offentliga vårdcentralerna hjälp med att få egen bärkraft. Vi
har historiskt motsatt oss kravet från RS att avveckla vårdcentraler som inte klara detta utan vi förespråkar i de fallen istället filialiseringar. På det viset tillgodoses mångas vilja.
Det är viktigt att förstärka och utveckla äldremottagningar och hembesöksverksamheten i likhet med
den verksamhet vi bedriver i Frölunda.
Hembesöken anser vi vara det naturliga komplementet till primärvården då vårdcentralerna är stängda.
I dags dato är det också angeläget att undersöka möjligheterna att reformera hela vårdkedjan, primärvården kan rent av ta över vissa av akutsjukhusens uppgifter.
Därmed kan också sjukhusens akutmottagningar och verksamheter avlastas och det tycks också gå i
linje med den breda politiska uppfattning som råder.
Sverigedemokraterna vill för budgetåret 2017, 2018 samt 2019 göra vår offentliga primärvård på landsbygden mer attraktiv för nyexaminerade läkare. Ett stort problem, som många vårdcentraler dras med
idag, är att de inte finner kontinuitet på personalsidan. Vi vill göra jobbet attraktivare för de läkare som
väljer sin arbetsplats på landsbygden. Genom att erbjuda dem studielånsavskrivningar efter tre år kan vi
locka och skapa en läkarkontinuitet.
Studielånsavskrivningssatsningen finansierar vi med 10 miljoner årligen för uppbyggandet av en framtida portfölj.
Då regionens egna offentligt drivna primärvård konkurrerar med privata aktörer, krävs det av oss som
ägare att vi svarar upp med likvärdig service som de privata kan erbjuda. Efter införandet av det fria
vårdvalet inom VG primärvård, talas det i de politiska rummen ofta om att vi inte kan hantera konkurrensen mellan det offentliga och det privata. Därför måste vi bli bättre på både kommersiellt ledarskap och
medarbetarskap för vi ska upplevas som en jämbördig aktör på området.
Därför är vi glada att primärvårdsstyrelsen i ägardirektivet, framtaget 2016, fått i uppdrag att arbeta med
detta.

Prioriterade mål som Sverigedemokraterna vill följa under budgetåret 2017, 2018 samt 2019
•
•
•
•
•

Filialiseringar av offentliga vårdcentraler istället för nedläggningar
Högre kontinuitet bland läkare på landsbygden
Offentliga utförare ska bli bättre på kommersiellt ledarskap och utförande.
Tillskapa fler äldrevårdsmottagningar
Utföra fler hembesök

5. Sjukvård

6. Regional tillväxt med god miljö i fokus

Akutsjukhusen har liksom primärvården olika förutsättningar beroende på var de är lokaliserade, sammantaget har sjukhusen större utmaningar framför sig än vad första linjens vård har.
De som följt verksamheterna under tid lär sig snart hitta de röda trådarna, brist på kontinuitet på personalsidan, hög sjukfrånvaro, ökat söktryck och ökat antal remisser.
Samtliga sjukhus uppvisar ingen större förmåga att kunna förbättra vårdgarantin. Vi tror att det ställs för
hårda politiska krav för att verksamheterna ska kunna utvecklas, ett genomgående ska-krav från politiken har varit att hålla budget överordnat allt annat. Vilket enligt mångas bedömning hämmar utvecklingen.
Till exempel producerade Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2015 mer vård än vad som man budgeterat
för, vilket i sig är bra, men kostnaderna ökade också därefter.
De största kostnadsökningarna berodde på mer personal och höga kostnader för läkemedel.
Politiken reagerade med att kräva åtgärdsplaner, vilket tvingade sjukhuset att dra ner på vårdplatser
och personal på bekostnad av tillgängligheten.

Det finns många faktorer som måste samspela och synkronisera med varandra för att säkerställa en
god regional tillväxt.
Från politikens sida måste man ha tydliga mål och innovativa ambitioner.
Om man i det politiska rummet t.ex. i ena fallet påstår sig värna framtidens gröna näringar - ska man
inte i det andra fallet verka för att montera de verktyg som krävs för detta. Vilket tyvärr skedde när regionfullmäktige gav uppdraget till Naturbruksstyrelsen att efter vårterminen 2017 avveckla tre naturbruksgymnasier.
För oss är det viktigt att invånarnas åsikter kommer fram och att deras känsla av trygghet och tillit gentemot sin region är fullgod.
Med tydliga arenor där politiker och invånare samtalar stärker vi också den regionala tillväxten.

NU-sjukvården hade 2015 hög användning av bemanningspersonal och brist på sjuksköterskor gjorde
att 79 vårdplatser fick stängas. Och kommunerna var sena med hemtagandet av färdigbehandlade
patienter, vilket fördröjde utskrivningsprocesserna.
Möjligen är den omorganisation som under 2015 slutligen blev färdig, en bidragande orsak till den höga
personalomsättningen. Nu när strukturen är fast kan detta innebära naturliga förbättringar och ökad
kontinuitet.
Sammantaget tåls det återigen att påminna om den snabba förvandling som nu sker, vi har en inhemsk
demografisk utveckling som späs på av kraftig invandring.
Under 2016 mottar och använder VGR 231mnkr i extra statsstöd för att möta de merkostnader som 2015
års stora invandring förde med sig.
Av detta stöd tilldelas en stor del till av tjänstemännen utpekade delar inom sjukvården som anses vara i
särskilt behov av extra medel.
SD delar den breda politiska uppfattningen att arbetet med 3R ska fortsätta, då vi tror att det är en av
framtidens viktigaste effektiviseringsåtgärder.
SD väljer, grundat på ovanstående argumentation, att i budget 2017 föreslå att ge sjukhusen 1,5 % högre
tilldelning jämfört med majoriteten.

Prioriterade mål som Sverigedemokraterna vill följa under budgetåret 2017, 2018 samt 2019
•
Sjukskrivningen hos personalen ska minska
•
Bemanningspersonal ska minska
•
Antalet vårdplatser ska utökas.
•
Vårdgarantin ska förbättras
•
Video- och Telefontolk bör användas för att spara både pengar och tid.

Stor tillväxt tror vi finns inom folkbildningsområdet som vi särskilt påtalar i avsnitt 3 i detta budgetdokument.
Primärt anser vi att huvudansvaret för bidraget till folkbildningen bör vila på staten och kommunerna.
Men i de fall man kan påvisa att syftet är att stärka den regionala kompetensen och tillväxten, så tillstyrker vi utbildning inom regionen.
För att nå ambitionerna om nya arbetstillfällen i regionen krävs också att företagsutvecklingsstöden från
regionutvecklingsnämnden noga konsekvensanalyseras.
Vi stödjer satsningar på turistnäringar, totalt omsatte turismen i
Västsverige 43 miljarder 2015. Besöks- och turistnäringen står dessutom för en växande andel av Sveriges ekonomi och sysselsätter tusentals människor årligen inom flera olika branscher, vilket har stor
betydelse för regionenens tillväxt och ekonomiska utveckling.
För att sy ihop de ovan givna goda exemplen krävs det givetvis en god infrastruktur.
Regionen ska fortsättningsvis ha väl utarbetade mål där prioriterade vägar och järnvägar rustas upp.
Detta mål att prioritera och underhålla befintliga infrastrukturella nät är särskilt viktigt i dessa tider, då
regeringen signalerar att man har för avsikt att bortprioritera satsningar på detta.
Denna kommunikation mot riksdagsmakhavare är av särskild vikt att vi fortsätter hålla vid liv. Det är viktigt att man använder sig av det man har först och sedan ser hur det går att utveckla innan man föreslår
enorma satsningar på exempelvis höghastighetsbanor.
Göteborg som hamnstad tror vi alltjämt är en stor utvecklingsfaktor. Redan idag är hamnen den enskilt
största för Norges import och export. Därför är det viktigt att helhjärtat satsa på säkra transportförbindelser mellan t.ex. Göteborg-Oslo.
Projektet med linbanor i Göteborg som ett komplement till kollektivtrafiken bejakar vi med nyfikenhet, det
kan också medverka till att sätta en extra prägel på Göteborg som stad, samtidigt som det kan innebära ett ökat resandeflöde.
Vi är fortfarande för ”8 million city”- projektet, vars ambition är att binda samman Köpenhamn, Göteborg och Oslo. Tillsammans kan de tre städerna, om de kommer ”närmare” varandra genom förbättrad
infrastruktur, skapa oändliga utvecklingsmöjligheter, och även här poängterar vi fortsatt behov av dialog
med riksdagsmakthavare.
Miljövård med jobbutveckling i sikte
I det allt mer industrialiserade jordbruket så går stora delar av den kulturhistoriska och variationsrika
landsbygdens småskaliga områden förlorade, de ersätts av homogena och vidsträckta jordbrukslandskap.
Vi vill, i likhet med den av oss förda politiken i Riksdagen, öka kunskapen och medvetandet om vår rika
jordbrukshistoria, utöka och skydda viktiga biotopområden, främja bevarandet och restaureringen av
gammal kulturmark och historiska lämningar och byggnader, för att öka förutsättningarna för en stor

biologiskt mångfald i våra odlingslandskap.
Flera av våra rödlistade fåglar, insekter och växter är beroende av dessa småskaliga, variationsrika och
hävdade landskapsområden för sin fortlevnad.
Skogsjordbruket är ett viktigt miljöområde där många aspekter måste beaktas vid avverkning och skötsel.
Vi föreslår att skogsbrukare, på samma sätt som från Skogsstyrelsen, även ska ges möjligheten att söka
bidrag från vår Miljönämnd för att möjliggöra de miljövårdsåtgärder som efterfrågas från dem, vilket
bl.a. innebär att anlägga och vårda befintliga ädellövskogar och bevara viktiga småbiotoper, kantzoner
och sumpskog. Detta finansierar vi genom omprioriteringar inom Miljönämndens egna verksamheter.
Upphandlingar
Regionens miljöarbete och upphandlingar skall baseras på väl utarbetade miljörutiner med energibesparing och global hållbar utveckling som huvudmål. För att nå en så stor miljöhänsyn och god ekonomi som möjligt, skall alla upphandlingar konsekvensanalyseras och både den globala och regionala
miljönyttan skall tas med i beräkningarna.
En långsiktig planering är avgörande för ett hållbart miljöarbete och en god ekonomisk investering. Denna upphandlingsplanering ger också våra regionala producenter ökad betydelse eftersom efterfrågan
på deras varor kan förväntas öka.
Alla livsmedelsupphandlingar skall ha högt ställda miljökrav där korta transporter, miljöhänsyn och hälsa skall stå i fokus.
Måltiderna som serveras i regionens regi skall följa svenska miljö- och djurskyddslagar och med stor
strävan att de skall vara antibiotikaresistensfria.
Detta tillgodoser vi med att kräva dubbel karenstid på upphandlat kött från konventionella samt ekologiska producenter.

7. Kultur
Kulturnämndens uppdrag är stort, viktigt och, med respekt bakom orden, väldigt komplext.
Nämnden sköter och förvaltar många viktiga frågor som vi helhjärtat ställer oss bakom.
Från 2011 till budgetår 2016 har kulturnämndens ram växt med 200 mnkr.
Ett uppdrag som trots detta inte alltid är lätt, särskilt när det finns andra verksamheter som också nödgar större ramar.
Vi är stora förespråkare av Kultur på recept, de kan möjligtvis effektiviseras genom att premiera även
byamusiker. De utför i sin vardag många spelningar på t.ex. äldreboenden.
Vi är väldigt stolta över att kulturnämnden subventionerar fri entré på museer, samtidigt som vår världskända Göteborgs Symfoniker år efter år imponerar med nytänkande som lockar ny publik.
Men för att säkerställa en långsiktig ekonomisk balans i Västra Götalandsregionen och för att kunna
frigöra mer resurser till främst sjukvårdens utmaningar, väljer vi att på ett ansvarsfullt sätt rationalisera
bland verksamheterna inom kulturen. Detta för att slippa nödlösningar med skattehöjningar och för att
komma ur den framtida ekonomiska kurvan (2017-2031) som presenterades för oss i budgetunderlaget.
Vi ser möjligheter till att se över ägandet av Göteborgsoperan, samtidigt som vi också ser möjligheter
till att ålägga dem ett visst effektiviseringskrav. Detta då de senaste årens föreställningar inte lockat till
någon större ökning av publik.
Likaså tror vi att Film i Väst är redo att öka sin egen självfinansieringsgrad. Produkterna är av god kvalité,
men i det långa loppet är det skattesubventionerade produkter det handlar om.
Sammanfattningsvis föreslår vi en återgång till 2014 års budgetram som den förra majoriteten slog fast.
Samtidigt måste vi prioritera bättre bland de övriga kulturverksamheterna för att frigöra medel till våra
framtida utmaningar inom hälso- och sjukvården.
På sikt följer vi den budgetramen istället för att årligen ge kulturnämnden en uppräkning som överstiger
uppräkningstakten hos sjukvården.

Prioriterade mål som Sverigedemokraterna vill följa under budgetåret 2017, 2018 samt 2019
•
Attraktiviteten för våra kvarvarande naturbruksgymnasier ska öka.
•
Företagsutvecklingsstöden från regionutvecklingsnämnden ska noga konsekvensanalyseras före
och efter beslut.
•
Kommunikationen med riksdagsmakthavare angående våra prioriterade väg- och järnvägar ska
fortskrida.
•
Vi vill prioritera jordbrukshistoria, utöka och skydda viktiga biotopområden, främja bevarandet
och restaureringen av gammal kulturmark, historiska lämningar och byggnader i våra beslutsprocesser.
•
Upphandlingar skall baseras på väl utarbetade miljörutiner med energibesparing och global
hållbar utveckling som huvudmål
•
Måltiderna som serveras i regionens regi skall följa svenska miljö och djurskyddslagar och med
stor strävan vara MRSA fria

Prioriterade mål som Sverigedemokraterna vill följa under budgetåret 2017, 2018 samt 2019
•
Öka anslagen till museer och föreningar som arbetar för vårt kulturarvs bevarande
•
Effektivisering av Göteborgsoperan
•
Effektivisering av Film i Väst
•
Öka anslagen till folkhögskolorna i enlighet vad som uttrycktes i avsnitt 3
•
Fokusera på assimilerade verksamheter som skapar gemenskap
•
Prioritera verksamheter som ingår i de nationellt erkända minoritetsgrupperna
•
Öka bidragen till handikappidrotten
•
De politiska ungdomsförbundens bidrag ska fördelas från regionfullmäktige

8. Kollektivtrafik för alla

9. Personalpolitik

Sverigedemokraterna vill ha en tillgänglig kollektivtrafik som kan åtnjutas av alla. Tillgänglighet, möjlighet, trygghet, punktlighet och komfort för passagerare är viktiga incitament för att fler ska välja kollektivtrafiken framför bilen till arbetet eller den planerade resan.
På landsbygden måste kollektivtrafiken utvecklas genom närtrafik.
Vårt förslag är att öka grundutbudet av trafik måndag-söndag. Detta finansierar vi totalt med 20 mnkr
2017.
I dagsläget erbjuds närtrafik i 38 kommuner av 49, med varierande tidsintervaller.
I 24 kommuner erbjuds närtrafik endast på vardagar, i 4 erbjuds det måndag till lördag, i 8 kommuner
erbjuds det måndag till söndag samt 2 kommuner som utöver måndag till fredag erbjuder nattnärtrafik,
men målet är att alla kommuner minst ska kunna erbjuda grundutbudet 2016.

Den viktigaste åtgärden för att motverka hög sjukfrånvaro är en generellt förbättrad arbetsmiljö, vilket
inte minst kräver att det blir fler händer inom vården. Ständig underbemanning leder till stress, utbrändhet, lägre motivation och lägre eller utebliven tillfredsställelse med sin arbetsuppgift.

Vi ser ett behov av att intensifiera dialogen med kommunerna för att gemensamt kunna göra närtrafiken mer attraktiv.
Sverigedemokraterna i Västra Götaland vill sträva mot en ökad självfinansieringsgrad inom kollektivtrafiken. Kostnadsutvecklingen inom kollektivtrafiken harmoniserar inte med intäktsutvecklingen, det borgar
inte för en långsiktig ekonomisk hushållning.
På sikt vill vi nå 60 %, även om vi i denna budget räknar med 56 % 2017.
Det finns olika sätt att balansera dessa utvecklingskurvor mot varandra.
Senaste hållplatskontrollerna visade att 6 % tjuvåkte våren 2014, och en annan undersökning visade på
en stämplingsbenägenhet på ynka 17 %. Vi välkomnar därför ökade och tätare biljettkontroller på bussar och spårvagnar i Göteborg i syfte att i högre grad än idag beivra fuskåkare.
En oacceptabelt hög andel resenärer fuskåker på bekostnad av skattebetalare och betalande resenärer.
Istället för att upphandla biljettkontrollanter vill vi se över möjligheten att sälja den tjänsten externt. Ett
projekt vi kallar ”projekt fuskåkning”.
Den lågbelagda busstrafiken bör ses över, trafikjusteringar kan vara nödvändiga och fler flexbussar kan
behövas.
På detta sätt harmoniserar vi balansen mellan utgifter och intäkter och vi kan undvika att höja biljettpriser ytterligare för att nå högre självfinansieringsgrad. Istället ökar vi andelen som betalar för sin resa,
samtidigt som vi tillgodoser att rätt buss körs på rätt plats och rätt tillfälle.
Möjligheten med fler bussvärdar bör också genomlysas. Bussvärdar vars närvaro kan främja flera syften; Bl.a. motverka oroligheter i arbetsmiljön för förare och resenärer samt stävja fuskåkningen.
Vi ser alltjämt utvecklingen mot eldrivna bussar som det enskilt största bidraget till att nå miljömålen.
Utvecklingen går ständigt framåt, och den eldrivna kapaciteten ökar hela tiden.
Biljettsystemet uppfattas av många som krångligt, och vi välkomnar de nya idéerna om att förenkla systemet för resenär och chaufför som skall lanseras under 2016.
Ett lättförstått och enkelt biljettsystem är absolut nödvändigt i framtidens kollektivtrafik.
I visionen om det ökade resandet ser vi det nödvändigt med fler pendelparkeringar utanför centrumområdena samt fler snabb-bussar från utpekade ytterområden.
Idag finns god bussberedskap som täcker upp när planerade avbrott inom tågtrafiken sker, det finns
däremot brister i den akuta beredskapen. Detta är ett område vi också anser bör ses över.
Prioriterade mål som Sverigedemokraterna vill följa under budgetåret 2017, 2018 samt 2019
•
Kostnaderna ska harmonisera med intäkterna
•
Självfinansieringen ska öka
•
Fuskåkningen ska minska
•
Minskning av lågbelagd trafik
•
Ökning av antal kommuner som erbjuder närtrafik
•
Grundutbudet för närtrafiken skall innefatta måndag-söndag

Eftersom det fria vårdvalet tillåter konkurrens mellan offentliga och privata aktörer, så måste regionen bli
avsevärt bättre på att bli en jämbördig konkurrent till de privata.
Genom att satsa på att utveckla marknadsmässigt ledarskap kan man införliva intraprenadtankarna
som regionen tidigare drev.
Genom att nå målen med verksamheten att utvecklas till en jämbördig konkurrent ökar också mervärdet
i form av personalnöjdhet.
Som ett led i detta arbete avsätter vi 10 miljoner årligen som vi inom primärvårdsavsnittet beskrev skulle
användas till en studielånsavskrivningsportfölj för nyexaminerade läkare.
Regionens personalpolitik måste vara så långsiktig att den tar bort behovet av bemanningsföretag. Stafettläkarsystemet är otillfredsställande på många sätt. Dels kostar det mycket pengar och dels skapar
det en otrygghet för den återkommande patienten som måste möta många olika läkare.
Som parantes kan också nämnas att p.g.a. just bristen på kontinuitet på personalsidan inom akutsjukhusen, ökade kostnaderna för regionen 2015 med 55 mnkr jämfört med föregående år.
Vi anser också att de befintliga läkarnas värdefulla tid skulle kunna användas på ett bättre sätt genom
att fler läkarsekreterare och annan vårdpersonal anställs. Det är viktigt att vårdpersonalens tid i första
hand används till att arbeta nära patienten med det som den anställde är utbildad för, men vi förespråkar också s.k. uppgiftsväxling.
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 realiteten.
Just därför är det av största vikt att diskutera organisationsförändringar med den berörda personalen
som arbetar ute i, och bäst känner, verksamheten.
Som arbetsgivare har regionen ett ansvar att motivera personalen, erbjuda kompetensutveckling och
karriärmöjligheter. När personal vidareutbildar sig eller specialutbildar sig måste det ge genomslag i
lönekuvertet. Utbildning och nytänkande är två viktiga drivkrafter för kompetensförsörjningen och löner
och arbetsvillkor måste vara attraktiva för personalen som helhet.
Inför detta viktiga arbete avsätter vi i likhet med fjolåret 50 mnkr årligen till projektet ”Jämställda löner”.
Prioriterade mål som Sverigedemokraterna vill följa under budgetåret 2017, 2018 samt 2019.
•
Sjukskrivningstalen ska minska
•
Andelen bemanningspersonal ska minska
•
Sverigedemokraterna önskar även mått att mäta kontinuitet med
•
Projektet jämställda löner ska fortsätta

10. Ekonomi och balansräkning
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Sverigedemokraterna väljer i budgetförslaget för 2017 att bibehålla skattesatsen oförändrad (11kronor
48öre).

Regionbidrag per styrelse och nämnd 2017-2019

Med vår budget bygger vi en långsiktig och hållbar ekonomi för regionen. Vi presenterar förslag vars
intentioner är att svinga oss ur kostnadsupptaktskurvan inom hälso- och sjukvård som uppstått delvis
pga de demografiska förändringarna.

Regionbidrag (mnkr)

Regionens ekonomi är stark och vi bedömer att det är läge att presentera förslag som ökar regionbidragen till vården. Det är dags att prioritera vården.
Förutom 1,5 % extra ökning till primärvården och sjukhusen (jämfört med majoritetens budgetförslag),
föreslår vi fler proaktiva förslag för att motverka större framtida kostnader.
Vi avsätter 20mnkr i uppstartspott till screeningsprogram för prostatacancer.
Vi avsätter totalt 30mnkr extra för att ta bort avgifterna på gyncellsproven.
Vi avsätter 15mnkr totalt för att finansiera 5 mottagningsklinker som erbjuder ett sprututbytesprogram.
Vi vill öka kontinuiteten på landsbygdens vårdcentraler och föreslår därför en modell där nyexaminerade läkare efter 3 år får del av studieskulden avbetalad. Detta finansierar vi med totalt 30mnkr.
Inom primärvårdens ökade ram önskar vi ordnat utlokalisering av fler äldrevårdsmottagningar, och fler
mobila team.
Inom ramen för sjukhusens ökade ramar önskar vi fler vårdplatser och en förbättring av vårdgarantin.
För att bli effektiv måste man initialt tillåta högre kostnader.
Uppräkningsfaktorn är överlag 2 % till nämnder och styrelsen som majoriteten föreslår.
Den största skillnaden är att vi ger 1,5 % högre tilldelning till primärvården och sjukhusen.
Vi ser möjligheter att effektivisera kulturnämnden och kollektivtrafiknämnden genom åtgärder som höjer
självfinansieringsgraden.

Budget 2017

Plan 2018

Fördelade
Regionspecialbidrag destinerade
statsbidrag
Regionfullmäktige
Regionstyrelsen

81,9
2 290,0

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Folkhälsokommittén
Kommittén för rättighetsfrågor
Revisorskollegiet
Patientnämnd
Arkivnämnd
Fastighetsnämnd
Servicenämnd
Nämnd Hälsan & stressmedicin

9 646,2
45,0
42,0
24,3
18,7
31,8
229,6
23,1
18,9

varav Personalutskottet

HSN Norra
HSN Södra
HSN Östra
HSN Västra
HSN Gbg

Summa HSN

370,3

1 140,3

enl. modell
enl. modell
enl. modell
enl. modell
enl. modell

30 120,4

Regionutvecklingsnämnd
Kulturnämnd
Miljönämnd
Kollektivtrafiknämnden
Koncernbanken
Moderförvaltningen

731,5
1 016,0
91,1
4 007,0
-477,6
2 201,4

Summa regionbidrag

50 141,1

Resultaträkning VGR:

0,7

Plan 2019

Fördelade
Regionspecialbidrag destinerade
statsbidrag
83,5
2 286,7

377,7

10 139,1
45,9
42,8
24,3
19,1
32,4
231,4
23,5
19,3

0,7
1 128,3

enl. modell
enl. modell
enl. modell
enl. modell
enl. modell

41,5
396,1

1 578,6

30 722,9
781,1
1 036,3
92,9
4 190,3
-477,6
2 616,3
51 910,1

Fördelade
Regionspecialbidrag destinerade
statsbidrag
85,2
2 332,4

385,3

10 541,9
46,8
43,7
24,3
19,5
33,1
233,4
24,0
19,6

41,5
396,1

1 566,6

31 337,3
796,7
1 057,0
94,7
4 465,9
-477,6
3 076,0
53 753,9

2018

2019

45 961,9
3 815,0
376,0
167,0
50 319,9

47 776,5
3 815,0
376,0
167,0
52 134,5

49 617,7
3 815,0
376,0
167,0
53 975,7

Regionbidrag (nettokostn. per nämnd/styrelse) -50 141,1

-51 910,1

-53 753,9

224,4

221,8

SKL februari ek.nytt 3/2016

ÅRETS RESULTAT

178,8

1 059,3

enl. modell
enl. modell
enl. modell
enl. modell
enl. modell

2017

Skatteberäkning inkl utjämningsbidrag
Läkemedelssubventionen
Nytt statsbidrag
Professionsmiljarden (ersätter kömiljard)
SUMMA

0,7

41,5
396,1

1 497,6
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Resultaträkning
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

Verksamhetens nettokostnad

2017

2018

2019

12 343
-60 081
-2 144

12 590
-61 821
-2 215

12 842
-63 556
-2 286

-49 882 -51 446 -53 001

Skatteintäkter
Kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

41 461
8 859
108
-367

43 204
8 931
110
-575

45 027
8 949
112
-866

179

224

222

2017

2018

2019

248

248

248

14 029
9 982
178

15 582
11 046
178

17 119
12 083
178

Anläggningstillgångar

24 438

27 054

29 627

Bidrag till infrastruktur

523

475

427

254
4 863
6 000
333

254
4 532
6 000
333

254
4 945
6 000
333

Summa omsättningstillgångar

11 450

11 119

11 532

TILLGÅNGAR

36 410

38 649

41 586

5 666
179

5 845
224

6 069
222

5 845

6 069

6 291

16 114
1 268

17 743
1 268

20 046
1 268

Avsättningar

17 382

19 011

21 314

Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

499
12 685

1 499
12 069

1 499
12 483

Skulder

13 184

13 568

13 982

EGET KAPITAL, SKULDER OCH
AVSÄTTNINGAR

36 410

38 649

41 586

Årets resultat

Balansräkning
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
-Byggnader och Mark
-Maskiner och inventarier
Finansiella anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Förråd
Kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank

Ingående eget kapital
Årets förändring

Eget kapital
Avsättning pensioner
Övriga avsättningar

Regionfullmäktige föreslås besluta följande:
1. Regionfullmäktige fastställer regionbidrag till styrelser, nämnder och verksamheter för år
2017 i enlighet med föreliggande förslag till budget.
2. Regionfullmäktige fastställer inriktningen för åren 2018 och 2019 som underlag för den
fortsatta planeringen.
3. Regionfullmäktige fastställer skattesatsen för 2017 till 11 kronor och 48 öre per skattekrona.
4. Regionfullmäktige fastställer i budgeten angivna strategiska mål, prioriterade mål 2017 samt
finansiella mål.
5. Regionstyrelsen får i uppdrag att besluta om planeringsdirektiv för 2017 med den av
regionfullmäktige fastställda budgeten som grund.
6. Regionstyrelsen bemyndigas att utifrån en investeringsram om 4800 mnkr fastställa
investeringsplan och fördela låneramar för 2017.
7. Regionstyrelsen bemyndigas att under år 2017 uppta lån om ett högsta belopp av 3000 mnkr
vilket hanteras enligt föreskrifterna i finanspolicyn.
8. Regionstyrelsen bemyndigas att fatta beslut om tekniska justeringar av regionbidrag till
nämnder och styrelser.
9. Regionfullmäktige fastställer fastighetsindex till 2,0 procent som underlag för beräkning av
hyror.
10. Regionfullmäktige fastställer ramen för VG Primärvård till 6079,8 mnkr.
11. Regionfullmäktige fastställer ett koncernbidrag från tandvårdsstyrelsen till 25 mnkr, från
primärvårdsstyrelsen 25 mnkr samt från fastighetsnämnden till 20 mnkr.
12. Kollektivtrafiknämnden får i uppdrag genomföra de förslag som uttrycks i denna budget.
13. Regionutvecklingsnämnden, kollektivtrafiknämnden, miljönämnden och kulturnämnden får i
uppdrag att senast under oktober månad 2016 fatta beslut om uppdrag m.m. till respektive
verksamheter.
14. Servicenämnden får i uppdrag att senast den 31 oktober 2016 teckna serviceöverenskommelser
med berörda verksamheter.
15. Hälso- och sjukvårdsnämnderna och hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att senast
den 31 oktober 2016 träffa överenskommelser med berörda styrelser, förvaltningar och
alternativa utförare inom hälso- och sjukvården och tandvården avseende ersättningar,
vårdnivåer och vårdinriktningar m.m.
16. Styrelser och nämnder får i uppdrag att senast under november 2016 fastställa detaljbudget
för 2017 samt flerårsplan för 2018-2019.
17. Regionstyrelsen bemyndigas att fastställa Västra Götalandsregionens detaljbudget för 2017
och fatta beslut om tekniska justeringar av regionbidrag till nämnder och styrelser under
förutsättning att ärendena inte är av principiell art.
18. Regionfullmäktige fastställer i övrigt i budgeten angivna mål och fokusområden samt inriktningar för
2017 samt plan för 2017-2018

Bohuslän

Göteborg

Skaraborg

Matz Dovstrand
Heikki Klaavuniemi
Rose-Marie Antonsson

Lars Hansson
David Lindh
Håkan Lösnitz

Hanna Wigh
Maddelen Larsson
Heléne Granbom Angerheim

Ersättare
Matheus Enholm
Peter Bjellheim
Mattias Gustafsson

Ersättare
Cecilia Forsmark
Mats Eriksson
Björn Tidland

Ersättare
Johanna Johansson
Magnus Harjapää
Bengt Berger

Sjuhärad

Kontaktuppgifter kansliet:

Norra Älvsborg
Jimmie Stranne
Anders Strand
Kurt Karlsson

Ersättare
Jannicke Stranne
Ola Wesley
Ralf Inge Dahlgren

Patric Silfverklinga
Inga-Maj Krüger
Ersättare
Caroline Nordengrip
Tony Strandgård
Björn Qvarnström

vgr@sd.se

010 - 44 100 65
vgr.sd.se

