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Information från kansliet
Den uppmärksamme har säkert redan märkt att vi på kansliet har lanserat nya
grepp på våra sociala medier i syfte att nå ut med vår politik.
Förutom de nu återkommande ”blänkarna” som vi kallar dem, med korta kärnfulla
budskap, har vi nu även börjat lägga upp korta videosnuttar.
All filmning och produktion gör vi själva inom kansliet för att på så sätt få fram
informationen på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt.
Arbetet med budget 2017 har varit mycket fruktsamt där vi i gruppen tagit helt nya
grepp inom kollektivtrafiken, hälso- och sjukvården samt inom folkhälsan.
De politiska sekreterarnas arbete, med att hålla kansliet samt regiongruppen
effektiva och bistå våra politiker i nämnderna, fortgår som brukligt.
Inom några nämnder, där informationsunderlaget varit enormt stort och komplext,
så har vi skapat förgruppmöten för att skapa större förståelse och i tidigt skede
kunna skriva färdiga yrkanden och protokollsanteckningar som läggs fram under
nämndmötena.
Regiongruppen har också alldeles nyligen genomgått en mycket uppskattad
utbildning vilken syftade till att stärka kompetensen vid arbete i nämnder och
förbättra debattekniken i talarstolen.

Regionrådet har ordet.
Årets budgetarbete skiljer sig en aning mot förra årets inlämnande budget.
Vi har slimmat budgeten och håller oss på en nivå som läsarna, de nya
väljarna, förhoppningsvis är mer villiga att ta till sig.
Förutom nedbantningen av dokumentet har vi medvetet gjort den mer pedagogisk
och lättläst. Detta så att den nätverkande
mun-till-mun dialogen lättare kan främjas.

Våra främsta rekryterare är
gräsrötterna och
kaffebordsrekryterarna, därför känner vi
ett behov av att
presentera vår politik på ett sätt som lätt
går att vidareförmedla.
I vårt budgetförslag för 2017 presenterar vi 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 vi föreslår:

- 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 denna cancer. Detta påtalade vi 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. Med detta förslag tror vi oss kunna 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.
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.
Inom område regional utveckling
fortsätter vi att tjata om den gröna
näringens betydelse. Vi tror fortfarande
att vi genom tydligare upphandlingar
kan gynna lokala och svenska bönder,
därigenom skapar vi också förutsättningar för nya viktiga jobb inom den
gröna näringen.
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.
Kort och gott, vi prioriterar lite olika jämfört med 5-parti majoriteten. Deras politik
når inte fullt ut, de vill med miljöpartiet i spetsen sänka priserna för resandet på
tågbiljetterna istället för att storskaligt prioritera vården.
God kollektivtrafik och bra förbindelser är också viktiga att bygga vidare på, därför
finansierar vi också 40 nyinköpta tåg 2017.
Men det primära är att vi först och främst bemöter framtidens kostnader i vården

VI PRIORITERAR
ALLTID
SJUKVÅRDEN

Motionstatus
Nu har några av våra motioner avgjorts i regionfullmäktige, som vi tidigare presenterat i nyhetsbreven. Därför lämpar det sig i detta nyhetsbrev med lite statusuppdatering kring dem;
1. Motion av Rose-Marie Antonsson om översyn av rutiner avseende läkares anmälningsplikt gällande medicinskt olämpliga körkortsinnehavare.
Beslut: Motionen avslogs då det anses finnas ett tydligt regelverk angående detta, trots att
det fortfarande ses som svårt för personligt involverade läkare att föreslå indragning av
körkort.
2. Motion av Patric Silfverklinga med flera om upprustning av kulturhistoriska miljöer.
Beslut: Besvarad Remissinstanserna hänvisar till att arbete redan pågår och att det finns en
organisation till stöd för upprustning av kulturhistoriska miljöer.
3. Motion av Rose-Marie Antonsson med flera om att inrätta ett screeningprogram för
att upptäcka prostatacancer i tid.
Beslut: Motionen avslogs, samtliga remissinstanser tycker det är för tidigt att inrätta ett
screeningprogram, nationella riktlinjer säger att landsting och regioner inte bör erbjuda
screening.
Men däremot finns det ett behov av att organisera och samla verksamheten och att informera alla män i regionen om att de själva kan begära PSA-prov.
HSS gavs av regionfullmäktige i uppdrag att utvärdera vilken screeningmetod som kan gå
att tillämpa i VGR.
4. Motion av Heikki Klaavuniemi om antibiotikafri mat i regionens verksamheter.
Beslut: Motionen avslogs då att den ville prioritera svensk mat och detta går emot (LOU)
Samtidigt hänvisades det till att det kommer att tas fram riktlinjer till nästa upphandling med
krav på begränsningar av antibiotika.
5. Motion av David Lindh om förbättrad allokering av blodbussen.
Beslut: Motionen ansågs vara besvarad. Remissinstanserna bedömer att ansvaret för tillgången av blod är tydlig och att det finns en plan för blodförsörjningen i regionen.
6. Motion av Matz Dovstrand om att undersöka möjligheterna att inrätta ett centrum
för logistik, vårdkedjor och vårdprocesser inom regionen.
Beslut: Motionen avslagen trots att det i ordinarie verksamhet idag ingår att hålla samman
och förmedla det utvecklingsarbete i regionen som motionären ger exempel på.
7. Motion av Heikki Klaavuniemi med flera om samlad ledning och styrning av Västra
Götalandsregionens utbildningsverksamhet.
Beslut: Avslag. Remissyttrande säger att låta instanserna ingå i en ny organisation under en
nämnd inte ger en så stor fördel att en utredning bör göras.
Men genom svaret kunde vi utläsa att det kunde finnas skäl till att uppmuntra till dialog och
samverkan mellan nämnder och förvaltning.

8. Motion av Håkan Lösnitz med flera om könsstympning av pojkar.
Beslut: Avslag till motionen. Det finns idag inga avtal, vilket innebär att Västra Götalandsregionen inte har den verksamheten.
9. Motion av Heikki Klaavuniemi med flera om screening – gynekologisk hälsokontroll.
Beslut: Regionfullmäktige avslår motionen i avvaktan på nationella riktlinjer om eventuell
avgiftsfrihet för mammografiscreening. SD och V yrkade bifall till motionen.
10. Motion av Magnus Harjapää om att hjälpa lantbrukare göra en omställning från
konventionellt till ett ekologiskt lantbruk.
Beslut: Avslagen p.g.a regionen inte får ge bidrag till enskilda näringsidkare då det strider
mot EU:s statsstödsregler.
11. Motion av Heikki Klaavuniemi om regional folkhögskola för undersköterskeutbildning.
Beslut: Motionen avslogs, med hänvisning till att undersköterskeutbildningen är en kommunal angelägenhet. Det finns dock fortfarande ett behov av att undersöka om efterfrågan och
därmed utbildningsbehovet av undersköterskor kan tillgodoses av befintliga utbildningssamordnare.
12. Motion om ekonomiskt bidrag till UNHCR Heikki Klaavuniemi med flera föreslår i en
motion att Västra Götalandsregionen varje år ska skänka 1 krona per invånare i regionen till FN:s flyktingorgan UNHCR. Syftet är att stödja UNHCR i organisationens arbete
med flyktinghjälp.
Beslut: Regionfullmäktige avslog motionen.
Regionstyrelsen har i sitt yttrande i ärendet pekat på att det finns bestämmelser i kommunallagen som hindrar Västra Götalandsregionen att ge ett sådant ekonomiskt stöd.
Ärendet avgjordes genom votering, där 133 ledamöter röstade för att avslå motionen, och 14
för att bifalla motionen. 2 ledamöter avstod från att rösta.
13. Maddelen Larsson med flera föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen
skickar ett yttrande till regeringen om att ändra Lag (2006:323) så att även personer
under 20 år kan delta i sprututbytesprogrammet fullt ut.
Beslut: Avslag på motion om yttrande kring lag om utbyte av sprutor och kanyler.
Regionfullmäktige avslår motionen i avvaktan på den statliga remiss som aviserats på området och som Västra Götalandsregionen kommer att yttra sig över.

SD i hetluften
I höstas interpellerade vi i regiongruppen om Regionteaters Västs föreställning ”Den avvikande meningen”. Det blev ganska omgående riksmedialt intresse när kultureliten upptäckte att vi påpekade pjäsens direkta olämpligheter.
Vi menade att föreställningen som visades för högstadieelever indoktrinerade de unga
åhörarna.
Föreställningen utgjorde en oblyg partsinlaga som förvanskade Sverigedemokraternas principprogram och den drog paralleller mellan vårt parti och fascismen i 30-talets Tyskland.
Vi ifrågasatte lämpligheten med pjäsen och vi ställde frågan om det var lämpligt att med
skattemedel finansiera en sådan pjäs.
Det var en debatt som blev långdragen, men mycket konstruktiv från Sverigedemokraternas
sida. Långdragen i en annan bemärkelse var att den åter uppmärksammades i debattartiklar nästan tre månader efter det att den aktuella debatten ägt rum.
Det var tydligt att vi trampade på ömma tår. Flera föräldrar och även elever hörde av sig före
och efter och instämde om pjäsens direkta olämplighet.
Den 2 februari i år var 5 av Närhälsans vårdcentraler nedläggningshotade.
En debatt som rev upp många känslor i de drabbade orterna; Brastad, Åby, Skara, Viskafors
och Åmål.
Majoriteten var oformbar i debatten, vårdcentralerna skulle utan pardon läggas ner. Om
man vill jämföra med tidigare debatter i regionfullmäktige, så var de lika oformbara som förra (rödgröna) majoriteten var då bl.a. Strömstads och Sjuntorps vårdcentraler skulle läggas
ner.
Vi hävdade att beslutet hade hastats fram genom alla instanser.
Vid sidan av nya ägardirektiv till primärvården, som ännu inte hade formaliserats, revidering
av kok-boken, som ännu ej hade gjorts, samt kunskapen om att två vårdcentraler faktiskt efterlevde de krav de enligt dagens handlingar inte ansågs göra, gjorde att vi valde att föreslå
återremittering av ärendet.
Under återremisstiden hade de nya förutsättningarna som framfördes under debatten kunnat behandlas så att vissa av de nedläggningshotade vårdcentralerna kanske hade kunnat
undvika nedläggning.
Vid sidan av de nya förutsättningarna anser vi att det hade varit klokt att istället filialisera
vissa vårdcentraler istället för att lägga ner dem helt. Känslan av kvarvarande samhällsservice hade bestått samtidigt som vi hade kunnat jobba bort underskotten som uppstod till följd
av bl.a. för få listningar och beroendet av hyrpersonal.
Vårt hopp med återremissyrkandet riktade vi främst till de övriga oppositionspartierna (V+S)
eftersom de också var kritiska till nedläggningarna, men det blev dessvärre förgäves.
De valde hellre bort vårdcentralerna än att avgöra ärendet med oss.

Som en återkoppling till tidigare nyhetsbrev, där vi berättade om regionfullmäktiges
beslut att avveckla 3 naturbruksgymnasier, kan vi tyvärr meddela att regionfullmäktige
2016-05-10 valde att i förtid lägga ner Dingle Naturbruksgymnasium. Detta tvärt emot det
uppdrag till naturbruksstyrelsen som regionfullmäktige tidigare gav efter en den kompromiss vi tvingade fram.
Sverigedemokraterna var givetvis i ett tidigt skede på bollen och bejakade denna fråga
ända från naturbruksstyrelsen, upp till regionstyrelsen och vidare upp till regionfullmäktige.
Väl framme i regionfullmäktige påminde vi majoriteten och de övriga ledamöterna om vilka
beslut de hade tagit den 22 september året innan. Vi hänvisade också till en överklagan av
Naturbruksstyrelsens tillika regionstyrelsens beslut som gjordes av elevrådets ordförande i
Dingle.
Den blev beviljad inhibition, alltså att beslutet sköts upp, tills dom föll. När domen efter regionfullmäktigesammanträdet väl kom, så upphävdes också naturbruksstyrelsens beslut.
Man fick alltså inte fatta ett beslut som stred mot det uppdrag som gavs till regionfullmäktige den 22 september 2015.
Sverigedemokraterna var det enda parti som ville hedra beslutet om fortsatt utbildning till
vårterminen 2017 och var det enda parti som reserverade sig mot förslag till beslut.
Även i detta yrkande försökte vi få till en återremiss från regionfullmäktige då oppositionspartierna ställt sig kritiska till beslutet. Men även denna gång var deras ord luft.

Nya distrikt inom Västra Götalandsregionen
Under våren har samtliga våra distrikt genomgåt en förändring för att följa de nya
valkretsindelningarna. Det kan innebära att din kommun tillhör ett nytt distrikt.
Här kommer en redovisning av de nya distrikten.

Västra Götaland Norra
Ordförande: Matheus Enholm
Mail: vg.norra@sd.se
Kommuner: Bengtsfors, Dals-Ed,
Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum,
Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg och
Åmål.
Västra Götaland Västra
Ordförande: Calle Johansson
Mail: vg.vastra@sd.se
Kommuner: Ale, Alingsås, Härryda,
Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.
Göteborg
Ordförande: Jörgen Fogelklou
Mail: goteborg@sd.se
Skaraborg
Ordförande: Hannyah Jörtoft
Mail: skaraborg@sd.se
Kommuner: Essunga,
Falköpings, Grästorps, Gullspångs,
Götene, Hjo, Karlsborgs,
Lidköpings, Mariestads, Skara, Skövde,
Tibro, Tidaholms,
Töreboda och Vara.
Sjuhärad
Ordförande: Monica Svensson
Mail: sjuharad@sd.se
Kommuner: Bollebygs, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo,
Ulricehamn och Vårgårda.

Nya inlämnade motioner
Motion om att attrahera läkare till
vårdcentraler på landsbygden.
Inlämnad av Heikki Klaavuniemi.
Motionens mening är att ge HSS i uppdrag att undersöka möjligheterna att
tillskapa en modell där läkare på landsbygden kan få del av studieskuld avbetalad efter viss tids tjänstgöring i syfte att
göra arbetet vid landsbygdsvårdcentraler
attraktivare.
Motion om att utveckla folkhögskolorna
i VGR. Inlömnad av Håkan Lösnitz och
Caroline Nordengrip.
Motionen syftar till att öka utbudet av
yrkesförberedande kurser på våra fantastiska folkhögskolor. Detta skulle kunna
innebära minskat utanförskap och ge alla
invånare möjlighet till en yrkesytbildning.
I synnerhet gällande framtida brist yrken
som exempelvis undersköterskor och
hantverkare.

Motion om att utöka grundutbudet i
Närtrafik.
Inlämnad av Jimmie Stranne, Helen Granbom Angerheim och Lars Hansson.
Motionens syfte är att ge kollektivtrafiknämnden i uppdrag att ändra
Närtrafikens grundutbud så att det även
omfattar lördag och söndag.

Motion om avskaffad patientavgift för
äldre 85+.
Inlämnad av Johanna Johansson.
Motionens syfte är att äldre över 85+ inte
ska behöva betala patientavgift. Detta
för att motarbeta trösklar till vården för
denna grupp.
Motion om att motverka tjuvåkning i
västra götalandsregionen.
Inlämnad av Jimmie Stranne, Helen Granbom Angerheim och Lars Hansson.
Detta är ett förslag för att minska antalet tjuvåkningar och för att öka antalet
fuskåkningskontroller i Västra Götalandsregionen. Genom detta bidrar även till att
få upp självfinansieringsgraden.

Motion om anslutning till Rökfritt Sverige 2025. Inlämnad av Björn Tidlan och
Patrik Silverklinga.
Motionens syfte är att VGR ska ansluta sig
till Tobacco Endgame och därmed verka
för ett rökfrit sverige 2025.

Kontaktuppgifter till kansliet:
010-44 100 65 - vgr@sd.se - vgr.sd.se

