SD:s valmanifest för Västra
Götalandsregionen 2018

Innehåll
Återblick på mandatperioden 2014–2018 ............................................................................ 2
Tack för fyra spännande år! ................................................................................................. 2
Debatterna om naturbruksskolorna .................................................................................... 3
Debatterna om införandet av screeningsmetod för prostatacancer ................................. 3
Idag finns det ny evidens på området................................................................................. 4
Ovan skrivna rader följer en röd tråd................................................................................... 4
Sjukvården ......................................................................................................................... 5
Vår sjukvård står inför ett välbehövligt omställningsarbete. .............................................. 5
Kollektivtrafik ...................................................................................................................... 7
Kultur ................................................................................................................................. 9
Regional utveckling ............................................................................................................ 10
Näringsliv och innovation .................................................................................................... 10
Skolor och utbildning. .......................................................................................................... 11
Miljö .................................................................................................................................. 12
Långsiktigt och hållbart miljöarbete.................................................................................... 12
Biologisk mångfald .............................................................................................................. 12
Energi/Bioenergi .................................................................................................................. 12
Upphandling ........................................................................................................................ 13
Personal ............................................................................................................................ 14
En arbetsmiljö i förändring .................................................................................................. 14

2

Återblick på mandatperioden 2014–2018
Tack för fyra spännande år!
När undertecknad tillträdde som regionråd och gruppledare för Sverigedemokraterna i Regionen i
oktober 2014, var det mesta nytt för mig. Jag hade förvisso varit engagerad i regionpolitiken den
föregående mandatperioden, men då enbart som ersättare i regionfullmäktige.
Jag började mer eller mindre med två tomma händer. Sverigedemokraterna hade tidigare inte haft
något regionråd i Västra Götalandsregionen och inte heller någon företrädare i varken
regionstyrelsen eller regionala nämnder. Men 2014 öppnades nästan alla dörrar efter ett tydligt och
kraftfullt besked från väljarna!
Visserligen fanns några viktiga nämnder kvar i vilka vi inte tog oss in i av egen kraft.
Men nu kunde vi äntligen kavla upp ärmarna ordentligt och börja jobba på riktigt!
Från och med då kunde vi vara med i tidigt skede när motioner och ärenden bereddes och finnas på
plats i nämnder och i korridorer. Detta till skillnad från föregående mandatperiod, då vi alltid var ”sist
på bollen” och bara kunde verka i regionfullmäktige.
Vi har denna mandatperiod, enligt min uppfattning, lyckats bredda vår politik rejält. Vi har haft inspel i
samtliga regionala ansvarsområden och presenterat genomarbetade och välbalanserade
budgetförslag samtliga mandatår.
I och med att vi också fick tillgång till nya plattformar att agera utifrån, så gavs bättre förutsättningar
att arbeta fram viktiga och genomtänkta motioner. I skrivande stund har vi lagt närmare 40 motioner.
Det bör också påpekas att våra motioner faktiskt ofta har påverkat, vilket jag återkommer till längre
fram i denna återblick.
Likaså har interpellationsantalet ökat markant och de har åtskilliga gånger lett till långa både
intressanta och värdefulla debatter. Att räkna hur många särskilda yrkanden vi haft i nämnderna är
närmast en omöjlighet, men enbart i Regionstyrelsen har vi i skrivande stund lagt över 100 stycken.
Alla dessa särskilda yrkanden i nämnder har sedan använts som underlag i våra budgetarbeten. Ett
välfungerande team är kort och gott det som krävs för att arbetet ska bli bra.
Tack vare det förtroende som väljarna gav oss 2014, så har också det mediala intresset för oss ökat.
Förutom egna debattartiklar, som totalt har publicerats fler än hundra gånger i olika media, så har vi
minst lika många gånger uppmärksammats för våra förslag lagda i nämnder och i regionfullmäktige.
Jag vill särskilt nämna de två ärenden som berört mig mest under denna mandatperiod, vilka är
debatterna om naturbruksskolorna samt debatterna om införande av en screeningmetod mot
prostatacancer.
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Debatterna om naturbruksskolorna
2015 presenterade tjänstemännen ett utredningsförslag som i korthet föreslog nedläggning av
naturbruksskolorna i Dingle, Nuntorp och Strömma. Utredningsförslaget som presenterades innehöll,
enligt oss, direkta felaktigheter, samtidigt som man i tilläggsuppdraget inte noggrant
konsekvensanalyserade vad det skulle innebära ekonomiskt att inte fortsätta driva vare sig Dingle
eller Strömma naturbruksgymnasier. Man hade inte heller i utredningsförslaget till fullo tagit hänsyn
till elevers och lärares åsikter, samtidigt som man negligerade att ta del av synpunkterna från
berörda kommuner, vilka tidigare lovats insyn och delaktighet i framtagandet av förslaget.
Den 24 augusti samma år 2015 kallade jag därför till mig de Sverigedemokratiska politikerna i den
regionala utvecklingsnämnden för att gemensamt ta fram ett motförslag. Rent konkret gick vårt
förslag ut på att beställa en ny utredning om möjligheten att bilda tre separata kunskapskluster, men
med alla sex skolorna bevarade. Vi ville dessutom ta vuxenutbildningarna i naturbruk mer i
beaktande, då det konstaterats att intresset till dessa linjer var mycket högre från äldre elever än från
gymnasieelever.
Vi ansåg att rätt och kraftfull marknadsföring tillsammans med positiva signaler från regionen skulle
innebära ett slut på misshushållningen av våra naturbruksskolor, ett ökat ansökningstryck men också
ett stopp på flykten av elever till privata naturbruksgymnasier utanför regionen.
Motförslaget förankrades i berörda nämnder och medfördes till regionfullmäktige den 22 september,
då beslutet om skolornas framtid skulle tas. Beskedet var från oss tydligt. Inga skolor skulle behöva
avvecklas. Denna regionfullmäktigemorgon var unik och nästan magisk. Gatorna utanför
fullmäktigesalen var nämligen fulla av prosteterande elever, lärare och föräldrar.
Debatten började lugnt, men ajournerades efter att undertecknad avslutat ett anförande. Efter ca
trettio minuter kungjorde majoriteten plötsligt att den inte ämnade röra någon skola förrän efter
vårterminen 2017. Ett plötsligt lugn infann sig, då vi hade lyckats bevara skolorna längre tid än vad
som först var tänkt. Hade de möjligen, mot förmodan, ändå lyssnat på våra argument och elevernas
protester?
Men i mars 2016 rev majoriteten upp beslutet från 22:e september. De valde en snabb, förtida
nedläggning av samtliga skolor, vilket man motiverade med att man plötsligt hade sett en elevflykt
från dem. Kanske inte så konstigt då majoriteten inte kunde ge något rakt besked om skolornas
framtid efter vårterminen 2017?
Två år senare, när skolorna var utrymda och sålda till bl.a. privata intressenter, fick vi kunskap om att
intresset för att söka till våra regionala naturbruksskolor hade ökat så mycket att vi inte kunde ta emot
alla sökande. Underlag visade därefter att för att kunna ta emot de nya sökandena, så skulle det
krävas en investering som översteg de besparingar regionen gjorde genom nedläggningen av de tre
naturbruksskolorna.
Det har aldrig känts så skönt att ha reserverat sig mot ett beslut, som när dessa underlag kom.

Debatterna om införandet av screeningsmetod för prostatacancer
Sverigedemokraterna i VGR lämnade i januari 2015 in en motion där vi föreslog att Västra
Götalandsregionen skulle inrätta ett PSA-screeningprogram för att upptäcka prostatacancer i tid. Den
samlade bedömningen från samtliga remissinstanser var att det är för tidigt att införa ett
screeningprogram baserat på ett vanligt PSA-prov. Remissinstanserna lutade sig helt mot
Socialstyrelsens rekommendationer som avråder mot införandet. Denna avrådan grundar sig i PSAprovets osäkra diagnostisk. Många män blir överbehandlade trots att de egentligen är fullt friska.
Men helt avslagen blev inte motionen. Vi fick igenom ett tilläggsuppdrag där Hälso- och
sjukvårdsstyrelsen skulle utvärdera vilken metod som skulle kunna gå att implementera i regionen.
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Idag finns det ny evidens på området
En Stockholmsbaserad försöksstudie, STHLM3, omfattande 59 000 män har fått stor spridning i
medicinska tidningar eftersom den visat sig vara mer än dubbelt så diagnostiskt träffsäker som det
traditionella PSA-provet. Studien är förvisso baserad på ett PSA-prov, men genom ny teknik och
evidens blev provsvaren mer träffsäkra. G2 studien, som bygger på samma principer som STHLM3,
inleddes i Västra Götalandsregionen 2015 och i den deltar nu 60 000 män.
Socialstyrelsen, som tidigare motsatt sig införandet av screeningprogram baserat på PSA-prov, börjar
nu vackla i sin uppfattning. Då ny evidens på området har börjat framkomma, så kom 2016 beskedet
att en revidering skulle göras. Socialstyrelsen revidering blev känd i början på 2018, de
rekommenderar fortfarande inte ett nationellt screeningsprogram, detta då det saknas evidens i
området. Här är det viktigt att Västra Götalandsregionen bidrar till evidens.
I våra budgetförslag sedan 2016 har vi finansierat uppstarten av ett screeningprogram för
prostatacancer baserat på ”STHLM3”. Underligt nog har vi för detta blivit kallade populister och
högmodiga när vi försvarat mäns rätt till jämlik hälsa. Om vi ges inflytande, kan vården i Regionen ge
en fjärdedel av dess ca 2000 prostatacancerdrabbade män ett annat besked än att deras cancer inte
går att bota. Det är den sorgliga verkligheten. 500 män med diagnosen prostatacancer får årligen
beskedet att deras prostatacancer är obotlig eftersom de ”uppsökt vården för sent”.
Utvärderingsuppdraget till hälso-och sjukvårdsstyrelsen presenterades i februari 2018, den gav oss
rätt och utredarna föreslog att Västra Götalandsregionen skulle införa det, först i mindre skala för att
senare omfatta alla män i riskgruppen.

Ovan skrivna rader följer en röd tråd
Vi finns till för alla dem som inte får eller kan göra sin röst hörd i maktens och byråkratins korridorer.
Vi är förmodligen mer lika alla andra partiers väljare, än de partier de röstar på. Vi är och lever bland
verklighetens folk och har därför samma verklighetsuppfattning som de. Vi beskriver verkligheten som
den är, inte som vi önskar att den skulle vara. Vår verklighet och våra förslag är djupt förankrade hos
allmänheten och för allmänheten. Vi har en vision om Sverige, välfärden och framtiden – men vi når
inte fram utan din röst.
Heikki Klaavuniemi
Regionråd (SD)

5

Sjukvården
Vår sjukvård står inför ett välbehövligt omställningsarbete.
Vårdgarantimålen för behandling har under varje år under denna mandatperiod försämrats. Den
kanske mest radikala förändringen skedde när styrande regering i riksdagen slopade kö-miljarden.
Under mandatperioden har Västra Götalandsregionen till och med legat på en delad sistaplats när
det gäller att nå vårdgarantimålet. Inte heller har den totala väntetiden till akuten förbättrats till
uppsatt mål. (4 timmar).
Personal lämnar regionen på grund av hög arbetsbelastning och erbjudanden om högre lön från
andra arbetsgivare. Detta är några av anledningarna till att antalet bemanningspersonal ökar och att
regionen inte klarar av att hantera ökningen, trots att man från ledningshåll uttalat ”stopp” för inhyrd
personal.
Regionen kommer att fram till år 2030 växa med ytterligare 300 000 invånare. Denna ökning beror
främst dels på den demografiska utvecklingen, dels på de under lång tid höga invandringstalen. Det
är allmänt känt att multisjuka äldre tar ca 70 % av alla vårdresurser i anspråk. Det är också känt att
på grund av den oreglerade invandringen, så får Västra Götalandsregionen också fler invånare som i
allmänhet har sämre hälsa än den genomsnittlige infödde medborgaren.
Vi står med dessa fakta inför stora problem att hantera. En princip som är fast grundad hos oss är att
den välfärd som ges ska följa medborgarskapet. En annan princip, som redan gäller i regionen, är att
garantera ”vård som inte kan anstå” för tillståndslösa.
Sjukvårdens budget i regionen har inte följt samma uppräkningsprincip som t.ex. kollektivtrafikens
och kulturens. Västra Götalandsregionen avsätter idag mer medel till kultur än vad någon annan
kommun, landsting eller region gör. Vi kommer däremot att även fortsättningsvis prioritera vår
kärnverksamhet; sjukvården.
För att lösa de allvarliga demografiska utmaningarna måste vi fokusera på att förbättra det nära
omhändertagandet. 50 % av besöken på akuten bör kunna hanteras på primärvårdsnivå. Därför ser
vi positivt på införandet av fler kvällsöppna jourcentraler. Som komplement till dessa behövs även
mobil närvård och äldrevårdcentraler, som är specialiserade på våra multisjuka äldres behov.
För att den planerade och dagkirurgiska vården fortsatt ska kunna utvecklas, krävs en ny
vårdinformationsmiljö. En multisjuk äldre kan i värsta fall förekomma i 13 olika journalsystem, vilket i
regel omöjliggör för en läkare att få en nödvändig, samlad bild av patienten. Detta påverkar
dessutom patientsäkerhet, vårdevidens och tidseffektivitet vid vårdtillfället.
Upphandling av en ny vårdinformationsmiljö pågår och vi står helt bakom den, eftersom en sådan
genom öppna data bättre kan bidra till att stärka evidensen i vården. För närvarande produceras 16
000 dokumentsidor per dag som handlar om nya medicinska rön. Genom möjligheten att utnyttja
öppna data kan läkare i sina system snabbare och säkrare bedöma vilka behandlingar som är både
möjliga och lämpliga.
Politiker pratar gärna om vad som krävs för att lösa dagsaktuella problem, men sällan om vad som
kan förebygga dem. Vi, däremot, påtalar ständigt vikten av god folkhälsa och förebyggande vård för
att minska framtida vårdtryck, mänskligt lidande och ekonomisk överbelastning. Vi avser därför
fortsätta att lämna och stötta förslag som kan förebygga allvarliga sjukdomstillstånd. Till exempel
föreslår vi satsningar på KBT-utbildad personal, som bevisligen är viktigt i arbetet med att dämpa och
lindra sjukdomstillstånd. Vi kommer även att arbeta för att vårt förslag om rTMS- behandling inom
den psykiatriska vården införs och implementeras i öppenvården.
Den psykiska ohälsan är fortsatt hög bland barn ungdomar och vuxna. Antalet besök till BUP har ökat
under de senaste åren samtidigt som BUP-verksamheterna vid våra sjukhusområden har svårt att
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klara vårdgarantin på grund av personalbrist.
De medel som försvunnit vill Sverigedemokraterna återföra. Vi föreslår också att Västra
Götalandsregionen ska reformera om BUP till skånsk modell ”En väg in”.
”EVI” skapades för snabbare rådgivning och för att snabbare kunna bedöma de sökandes behov och
utifrån detta slussa vidare till rätt vårdgivare och vårdnivå, en slags triageringsfunktion.
Vi tror att denna modell är en behövlig avlastning för den tillgänglighetsproblematik som råder i
Västra Götalandsregionen. Barn ska ses fort, går besöksorsaken att avhjälpa vid andra instanser så
ska det ske snabbt.

För att avlasta cancervården står vi under kommande mandatperiod fast vid vårt förslag gällande
införande av ett screeningsprogram mot prostatacancer. Vårt förslag om avgiftsfria gyncellsprover
har redan hörsammats högre upp av nuvarande regering i riksdagen, men vi måste också
undersöka möjligheterna att utvärdera, utveckla och implementera andra screeningsprogram.
För specificerade riskgrupper föreslår vi fria pneumokockvacciner och subventionerade
influensavacciner. Detta följer en modell som övriga landsting och regioner tillämpar. Vår region
debiterar däremot 1000kr vid pneumokockvaccinering för patienter i dessa riskgrupper, som ofta är
ekonomiskt marginaliserade. En stor grupp injektionsnarkomaner lever långt ifrån samhällets välfärd
och hjälp. Denna grupp sprider inom sig, men även utanför gruppen, allvarliga smittor genom
gemensamt bruk av sprutor. För att undvika detta och därmed minska spridningen av bl.a. Hepatit C
och HIV, föreslår vi fortsatt införandet av ett sprututbytesprogram. Därigenom kan man få den
beroende att uppsöka vården, påverka denne att delta i avvänjningsprogram och ge möjlighet till
samtal med kuratorer.
Metoden har i Finland, Stockholm och Lund bevisligen fungerat väl och i har många fall hjälpt
människor att ta sig ur sin destruktiva tillvaro. Vårt förslag har beaktats och vidare studier om var den
första kliniken ska placeras har inletts. Vi kommer att följa upp att ett införande också sker.
Tidigt under 2018 drabbades personer och sjukvården i Västra Götalandsregionen av att sjukdomen
mässlingen fick ett större utbrott. Tack vare vårt starka allmänna vaccinationsprogram i Sverige har vi
på senare tid haft mycket få mässlingsfall i Sverige. Men då den svenska populationen, genom
främst invandring, nu snabbt ökar med en större andel ovaccinerade individer, så riskerar tidigare
sällsynta smittsamma sjukdomar att snabbt åter få fäste. Därför föreslår vi att patientavgifterna
slopas vid uppsökande av digital vårdkontakt för smittodiagnos, när utbrott av smittsamma
sjukdomar konstaterats.
Med detta förslag kan tillströmningen av patienter med smittosamma sjukdomar till vårdinrättningar
minska, där de annars kan utgöra en fara och smittorisk för andra patienter. Utöver att för patienten
vara ett mycket enkelt förfarande är det dessutom en tydligt aktiv åtgärd för att begränsa framtida
smittospridning.

Sverigedemokraterna kommer att under nästa mandatperiod att

q
q
q
q
q

Stå fast vid principen att välfärden ska följa medborgarskapet
Föreslå vidare ekonomiska ramar till sjukvården
Föreslå fler jourcentraler, utöka implementeringen av mobil närvård samt inrättandet av
äldrevårdcentraler
Stå bakom införandet av ny vårdinformationsmiljö
Föreslå breda satsningar på KBT-utbildad personal inom psykiatrin
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q
q
q
q
q
q

Föreslå ”En Väg in” modellen inom Barn-och ungdomspsykiatrin
Följa implementeringen, säkerställa och utveckla rTMS-behandling inom psykiatrin
Föreslå införandet av ett screeningsprogram mot prostatacancer
Erbjuda fria Pneumokockvacciner och subventionerade influensavacciner för riskgrupper
Följa implementeringen och säkerställa införandet av ett sprututbytesprogram
Föreslå att patientavgifterna slopas vid uppsökande av digital vårdkontakt för smittodiagnos,
när utbrott av smittsamma sjukdomar konstaterats.

Kollektivtrafik
Sverigedemokraterna har nått långt med den kollektivtrafikpolitik vi bedrivit i Västra
Götalandsregionen. Vi har under hela mandatperioden påtalat behovet av högre
självfinansieringsgrad, men även behovet av ett starkt ökat fokus på att minska tjuvåkningen.
Resandet inom kollektivtrafiken växer varje år vilket är positivt, men när resandet ökar så ökar också
omsättningen i Västtrafik. Västtrafiks intäkter består av egna intäkter (biljettintäkter) och regionala
bidrag (skattemedel). Uppskattningsvis har självfinansieringsgraden (de egna intäkterna) legat på ca
52 % under samtliga år sedan bolaget blev helregionalt ägt.
Det innebär att när resandet ökar, så får skattebetalarna indirekt ytterligare subventionera resandet.
Vi menar att det på sikt är angeläget att höja självfinansieringsgraden i bolaget för att på så vis
kunna minska skattemedlens andel av de totala intäkterna.
I slutet av 2017 rönte vi framgång med våra sedan länge framförda krav om förbättrade
tjuvåkningskontroller. Västtrafik fördubblade nyligen dessa i en storsatsning för att stävja tjuvåkandet.
Vi bejakar denna fråga inför nästa mandatperiod, då en utvärdering av nämnda storsatsning
förhoppningsvis finns tillgänglig.
Kollektivtrafikens utveckling i glesbygden har under hela mandatperioden varit negligerad. Nu finns
dock ett intressant förslag framarbetat, som kan vända utvecklingen till glesbygdens fördel. Med det
nya ”TRE-zonsförslaget” blir resandet billigare, samtidigt som biljettsystemet blir enklare att förstå för
både befintliga och nytillkommande resenärer. Förslagets utformning kommer sannolikt att förändras
bara marginellt, då positiva signaler under förankringsprocessen uppfattats från både kommuner
och kommunalförbund.
Om inga drastiska förändringar av förslaget sker, så tror vi att det sammantaget kommer att öka
intresset för kollektivt resande och på sikt skapa starka incitament till fler linjelagda turer i glesbygden.
Många fler kan i så fall komma att oftare välja bort bilen till förmån för kollektivt resande.
För partierna i Regionen, som budgeterar för kollektivtrafiken, kommer denna reform, som föreslås
träda i kraft 2019, innebära att de tidigare ekonomiska underlagen försvinner. Detta har vi redan i vår
kompletteringsbudget 2018 börjat förhålla oss till, då vi undantar vårt tidigare besparingskrav på
kollektivtrafiken. Däremot kommer vårt mål om ökad självfinansieringsgrad att finnas kvar.
Vi tror även fortsättningsvis att Närtrafiken behöver reformeras, så att den på ett konkret sätt fungerar
som komplement i kommuner med få linjelagda turer. Hade vår ambition att öka grundutbudet till
måndag-Söndagstrafik uppfyllts, hade detta inneburit betydande vinster för regioninvånare boende
på landsbygden.
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Många chaufförer som kör för de upphandlade bussbolagen råkar systematiskt ut för delade turer.
Det är inte ovanligt för glesbygdschaufförer att man drabbas av tre, ibland fyra, timmars obetalda
håltimmar mellan körningar. Vissa företag har dock visat sig bättre än andra på att fylla de långa
uppehållen med alternativa arbetsuppgifter för den anställde. Vår bestämda ambition är att delade
turer inte ska förekomma och i de fall de ändå förekommer, bör de upphandlade företagen ha
utarbetade planer för alternativa arbetsuppgifter för de anställda.

Sverigedemokraterna kommer nästa mandatperiod att

q
q
q
q
q

Målsätta om ökad självfinansieringsgrad
Följa upp kontrollsatsningarna mot tjuvåkningen
Värna ”TRE-zonsförslagets” införande
Föreslå utökning av grundutbudet inom Närtrafiken
Arbeta för minskat antal delade turer
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Kultur
Kulturen har en central roll i Sverigedemokraternas politik och samhällsbyggande. För oss
Sverigedemokrater är det också självklart att den svenska kulturen, men även Västra Götalands, är
unik och värd att bevaras.
För att få en kulturverksamhet som är hållbar och utvecklande, anser vi att kulturnämndens uppdrag
bör renodlas och effektiviseras på ett ansvarsfullt sätt. Därför har vi föreslagit att flytta uppdraget för
folkhögskoleverksamheten till Regionutvecklingsnämnden för att på så sätt effektivisera
verksamheten.
Samhället står idag inför utmaningar som måste hanteras på ett varsamt sätt för att kulturen ska
kunna utvecklas till att bli en kultur för alla, och som dessutom blir ekonomiskt hållbar. Vi står inför ett
vägval, där vi å ena sidan kan satsa på en mer elitistisk kultur och å andra sidan på en folklig kultur.
Vi lever i en allt mer ansträngd ekonomisk värld, där vården som är regionens kärnverksamhet kräver
fler resursstärkande insatser, inte minst till den allt mer komplexa vårdmiljön. Därför måste
kulturanslaget anpassas till dessa behov, utan att kulturen därför tappar i kvalité och möjligheter till
utveckling.
För att renodla kulturnämndens verksamheter och för att säkerställa att barn inte används som ett
redskap på ett oetiskt politiskt sätt, vill vi sträva efter att höja kvaliteten på de organisationer som
erhåller bidrag från Regionen. På så sätt kan vi säkerställa att barnkultur bedrivs på ett utvecklande,
lekfullt och inte minst opartiskt och opolitiskt sätt och att den dessutom bidrar till den viktiga känslan
av trygghet, gemenskap och samhörighet inom kulturens ramar. I de fall då kulturverksamheten
uppenbart bryter mot denna värdegrund bör stöd inte utgå.
Att levandegöra vårt tusenåriga kulturarv är ett sätt att skapa en gemenskap genom
traditionsbevarande, vilket kräver att värna, vårda, stärka och utveckla det svenska kulturarvet för
eftervärlden. I detta ingår också att öppna upp det omfattande materiella kulturarvet för att öka
förståelsen för dåtiden, så att nutiden blir begriplig.
Den gemensamma svenska kulturen är betydligt äldre än mångkulturen och vi vill särskilt belysa dess
betydelse för det fredliga, demokratiska och solidariska välfärdssamhälle vi idag lever i.
Kulturnämndens uppdrag är komplext och den förvaltar många viktiga frågor. De flesta ställer vi oss
bakom och vi vill bidra till utvecklingen så att kulturen blir tillgänglig för alla.
Västra götalandsregionen har många rika lokala kulturhistoriska områden med ett stolt och
mångårigt kulturarv. Detta historiskt brukade jordbrukslandskap med sin unika biologisk mångfald
och sina historiska lämningar, ser vi som en skyldighet att återskapa och bibehålla för de yngre och
kommande generationernas beskådan. Här spelar dessutom de lokala museerna och biblioteken en
viktig roll för att folkbilda om hur våra tidigare generationer och miljöer fungerat och sett ut.
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Verka för en ökad självfinansieringsgrad för verksamheter med betalande publik
Se över möjligheterna att säkerställa att kulturmedlen kommer kultursektorn till del på ett
ändamålsenligt och resurseffektivt sätt
Se över kulturnämndens bidragssystem för god måluppfyllelse, resurseffektivitet och långsiktig
hållbarhet
Fokusera på lokalt, regionalt och för riket viktiga kulturarv
Satsa på lokala museer och bibliotek
Återskapa och bibehålla våra unika kulturhistoriska landskap och miljöer
Gemensamhetsskapande kultur för alla

Regional utveckling
Principen om att hela Sverige skall leva är fundamentalt viktig för Sverigedemokraterna, därför
förespråkar vi en levande landsbygd med god infrastruktur
En växande region kräver en väl fungerande infrastruktur. Detta innebär bland annat en upprustning
och utbyggnad av järnvägsnätet med fler stationssamhällen i vår glesbygd och syftet med detta är att
bättre knyta samman glesbygd, stad och land. Utbyggnad av tågförbindelser mellan Göteborg Landvetterflygplats samt Göteborg - Borås är några av många behov som behöver tillfredsställas.
Dessa sträckor är några av pusselbitarna som behöver falla på plats för att tillgodose tidseffektiv och
miljöriktig pendling inom regionen. Landvetter flygplats är dessutom regionens fönster mot världen
och en förutsättning för att näringsliv och turism skall kunna utvecklas både lokalt och regionalt.
Satsningar på Bohusbanan och ett dubbelspår genom Dalsland till Norge, för att tillgodose den s.k.
Missing-link, är naturligt och oundvikligt i syfte att kunna frakta mer passagerare och gods på järnväg
och på så sätt även medverka till en minskad belastning på vägarna.
En del av regionsutveckling är att ha en hög ambition för en levande landsbygd, att stödja gröna
näringar och småskaligt jordbruk. Vi vill därför vara en bidragande faktor till att andelen
närproducerad mat ökar. Utöver lokala vinster innebär det även minskade transporter, då sträckan
blir kortare mellan producent och konsument. Vi anser att det är viktigt att så många verksamheter
som möjligt i vår region bidrar till en bättre miljö.

Näringsliv och innovation
Tillväxt och hög sysselsättning är nödvändiga förutsättningar för att regionen ska kunna bibehålla och
utveckla en verksamhet av genomgående hög kvalité. Samtidigt måste tillväxten ständigt balanseras
mot viktiga samhällsvärden, såsom folkhälsa, kulturarv, miljö och bevarandet av ett starkt socialt
kapital.
En annan viktig del av regional utveckling är att uppmuntra och stödja nya lösningar och kreativt
nytänkande samt främja företagsamhet. Vi har historiskt sett haft många framgångsrika innovatörer i
Sverige och inte minst i vår egen region, som lyckats med sina uppfinningar och idéer. I många fall
har de lett till storskaliga företag som gjort avtryck i den region där de verkar, med såväl egen
verksamhet som starka underleverantörer. Vi tror att vår region har handlingskraftiga innovatörer och
vill satsa på dessa för att underlätta och främja idéer som kan leda till konkreta och arbetsskapande
verksamheter. Vi vill därför införa ett Innovationsstöd till fria, oberoende uppfinnare.
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För att nå målen om en fossiloberoende region 2030 krävs satsningar på utveckling av fossilfria samt
förnyelsebara bränslen. Vi ser även positivt på en effektivare återvinning och utveckling inom flera
områden, som till exempel hanteringen av miljöskadliga batterier. Vi stödjer och uppmuntrar projekt
med dessa intentioner, men vi ser dock inte subventioner eller fortsatt stöd till redan existerande
produkter som en långsiktig lösning. Vi vill istället att nya produkter, som av egen kraft kan konkurrera
på en fri marknad, skall vara den rådande normen.

Skolor och utbildning.
Utbildning och kompetensförsörjning är grundläggande delar av regional utveckling. Företag i
regionen är i expansiva skeden och de har ofta ett stort behov av att rekrytera personal med rätt
kompetens. Det är därför effektivt att satsa på matchningsutbildningar i ett nära samarbete med de
företag som har rekryteringsbehov. Detta kräver ett flexibelt utbildningssystem, som lätt kan ställas
om för att tillgodose nyetablerade och befintliga företags behov, men även för att de som valt att
ställa om sin verksamhet i ny riktning, snabbt skall kunna finna matchande kompetens.
En av dessa extra prioriterade yrkesgrupper är undersköterskor, som ju är en bristvara i regionens
kärnverksamhet. Vi vill erbjuda utbildning på folkhögskolor i form av vuxenutbildning, för att i
framtiden kunna säkerställa att denna viktiga yrkesgrupp i erforderlig grad finns tillgänglig för våra
patienter. Detta inte minst med tanke på en kraftigt både ökande och åldrande befolkning, vilket
oundvikligen leder till motsvarande vårdkrav och vårdbehov.

Sverigedemokraterna kommer nästa mandatperiod verka för
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Snabb utbyggnad av tågförbindenser mellan Göteborg - Landvetterflygplats samt Göteborg Borås
Fler stationssamhällen i glesbygd
Upprustning och utbyggnad av Bohusbanan samt byggnation av ”Missing- link” genom
Dalsland
Att stödja utveckling av fossilfria samt förnyelsebara bränslen
Att ge innovationsstöd till fria, oberoende innovatörer
Att stödja projekt som leder till ökad produktion av närproducerade livsmedel
Att stödja utvecklingen av miljövänliga fordon och transporter
Kompetensutveckling och matchning i nära samarbete med företag och verksamheter i behov
av personalrekrytering
Att satsa på vuxenutbildningar och livslångt lärande
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Miljö
Långsiktigt och hållbart miljöarbete
Västra Götalandsregionen har stora och högtflygande miljömål, av vilka flera kan tyckas svåra att
uppnå. Offentliga medel satsas idag på utvecklingsprojekt som går stick i stäv mot industrins visioner,
strategier och framtidssatsningar.
Intentionerna i regionmålen är visserligen goda, men att med skattekollektivets medel försöka tvinga
fram en framtidsvision som inte tar hänsyn till kommersiella intressen, och därmed saknar ekonomisk
bärkraft, innebär att produktionen inte är mervärdeskapande utan enbart kommer att ske genom
offentliga investeringar. Så snart dessa medel slutar tillföras, så kommer visionen att blekna bort och
produktionen oundvikligen att upphöra.
Sverigedemokraterna vill istället stötta goda och ekonomiskt bärkraftiga miljösatsningar som bygger
på forsknings- och utvecklingsevidens och som industrin är villig att själv investera i och ser en
kommersiell framtid inom.

Biologisk mångfald
Både i Sverige och globalt, ser vi en stadigt minskande biologisk mångfald. Den mångfald som ligger
till grund för våra känsliga ekosystem och våra livsviktiga ekosystemtjänster är grunden för folkhälsa
och välfärd. Friska jordar och marker med hög biologisk mångfald är nämligen en förutsättning för
tillgång till rent vatten och god avkastning på vårt lantbruk.
Att förbättra och bevara våra viktiga ekosystemtjänster är av yttersta vikt för att säkerhetsställa ett
långsiktigt och hållbart miljöarbete inom Västra Götalandsregionen, inte bara för miljöns skull utan
även för att möjliggöra en ökad självförsörjningsgrad av livsmedel. För att trygga den biologiska
mångfalden, blir det allt viktigare att biotopområden med hög diversitet av fauna och flora skyddas,
brukas och underhålls på ett förnuftigt, långsiktigt och hållbart sätt.
Västra Götalandsregionen har en av Sveriges äldsta och bördigaste jordbruksmarker, med en stolt
lokalhistorisk jordbrukskultur. Att vi skall värna och väl förvalta dessa kulturella och historiskt viktiga
landskap ser Sverigedemokraterna som en självklarhet. Inte bara för dess historiska värde, utan även
då de uppvisar en rik och omfattande biologisk mångfald och en unik flora och fauna, som resultat
av århundraden av hävd och skötsel.
För att motverka den fortsätta utarmningen av denna biologiska mångfald, blir det allt angelägnare
att viktiga biotopområden, våra kvarvarande småskaliga, och i många fall kulturhistoriskt viktiga
gårdar och lämningar, bevaras både av miljö- och kulturella skäl.
Genom att öka anslagen till kulturhistoriska och biotopskyddande projekt, skapar vi bättre möjligheter
till inte bara en långsiktig fokusering på våra ekosystemtjänster, utan även för framtida generationer
att njuta av ett variationsrikt och kulturhistoriskt landskap.

Energi/bioenergi
Det finns många spännande visioner och innovationer som uppnådda och utvecklade kan bli viktiga
delar av vårt framtida samhälle. Men vi anser det viktigt att Västra Götalandsregionen inte riktar in sig
för snävt i sina ambitioner att finansiellt hjälpa och driva miljöprojekt. Regionen bör ha ett brett
synsätt, eftersom vi inte vet hur den framtida energi- och drivmedelsproduktionen kommer att
utvecklas. Här spelar ett tätt samarbete med näringslivet och våra stora industrier en viktig roll.
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Forskning inom miljöområdet är viktig, men politiska styråtgärder tenderar bli mycket kostsamma för
myndigheter, företag och privatpersoner. Västra Götalandsregionen har en uttalad vision att minska
beroendet av fossila bränslen, vilket är viktigt i vår allt mer oroliga omvärld. Alla insatser måste därför
vara väl förankrade med etablerad forskning och med näringslivet.
Sverigedemokraterna vill revidera flera inriktningsdokument, bland annat det som gäller Biogasväst. I
det vill vi lägga större fokus på användningsområden för biogas som råvara och processenergi för
industrin och mindre på biogas som drivmedel, eftersom fordonsindustrin tydligt deklarerat att det är
elektrifiering som är framtiden. Och som ersättning för begreppet ”förnybar elproduktion”, anser vi att
”fossilfri elproduktion” skall användas, detta för att ha en bredare syn på eventuella framtida
energislag.
Lokal produktion och användning av biogas ger flera spännande möjligheter t.ex. att öka den
cirkulära ekonomin inom el- och matproduktionen, där den rötade biomassan även kan fungera som
biogödsel, vilket kan minska behovet av konstgödsel. Detta ger effekten att mer energi och
näringsämnen hålls kvar i den lokala produktionens ekosystem och därmed minskar användningen
av tillsatta näringsämnen i form av konstgödsel. Även här kan rötningen ge energivinster till företagen
på landsbygden.

Upphandling
Sverige, inklusive Västra Götalandsregionen, har idag en världens lägsta direktutsläpp och
miljöpåverkan. Bilden försämras om man även räknar med hela produktionsledet på våra
importerade varor, vilket ökar våra sekundära utsläpp och miljöpåverkan.
För att vi skall göra verkliga miljövinster, inte bara på regional nivå och inte genom att flytta vår
miljöpåverkan till andra länder, så måste vi lägga större fokus och högre krav på våra upphandlingar.
För att uppnå ett långsiktigt och hållbart regionalt miljöarbete med verkliga miljövinster, vilket
förutsätter att vi även minskar vår sekundära miljöpåverkan, måste det göras omsorgsfulla
konsekvensanalyser och livscykelanalyser vid våra livsmedels- och utrustningsupphandlingar.
Det finns flera sätt att minska vår sekundära miljöpåverkan. Ett viktigt sådant är att öka och främja
vårt lokala näringsliv genom regionala upphandlingar. Sverigedemokraterna ser det som en
självklarhet att alla regionens serverade måltider skall omfattas av samma höga kvalitetskrav som
stadgas i de svenska miljö- och djurskyddslagarna, vara garanterat antibiotikafria och i möjligast
mån lokalproducerade.

Sverigedemokraterna kommer nästa mandatperiod att
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Verka för ett långsiktigt och hållbart miljöarbete där t.ex. energitillverkning skall vara bärkraftig
utan subventioner
Följa och stödja: Utveckling av miljövänliga fordon och transporter.
Verka för att öka Västra Götalandsregionens livsmedelsproduktion och främja regional och
lokal livsmedelsupphandling.
Verka för att regionen gör upphandlingar med globala och lokala miljövinster.
Verka för att skydda viktiga/strategiska biologiskt värdefulla områden.
Satsa på de energislag som industrin behöver. Minskat fokus på biogas som drivmedel, och
istället främja biogasen inom den cirkulära ekonomin.
Verka för att skapa friska och produktiva ekosystemtjänster genom att gynna småskaligt
jordbruk i syfte att öka och bevara den biologiska mångfalden.
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Personal
Västra Götalandsregionen har som ambition att vara Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. En
ambition vi delar och finner vara angelägen. Om den kan uppnås kan den ge regionen en rad
mervinster, inte minst i form av ett radikalt minskat behov av dyr bemanningspersonal.

En arbetsmiljö i förändring
Höga sjukskrivningstal och hög personalomsättning kan ofta härledas till dålig arbetsmiljö,
personalbrist och hög arbetsbelastning. Ibland är cheferna medvetna om den bristande arbetsmiljön
som uppdagats genom skyddsombud eller höga sjukrivningstal. Dessa avdelningar måste då
tilldelas resurser för att rätta till de brister som finns. I många fall vet cheferna om bristerna, men man
får inte resurser för att lösa problemen.
Sjukvården i regionen är under ett omfattande omställningsarbete, i vilket också ingår ett nytt
arbetssätt med uppgiftsväxling. Det är en allmän åsikt att detta är nödvändigt eftersom forskning
visar att vissa yrkesgrupper utför arbetsuppgifter de egentligen är överkvalificerade för. Detta sker
samtidigt som andra yrkesgrupper med fördel och med lätthet skulle kunna överta dem, vilket också
skulle innebära ett viktigt frigörande av kompetens och resurser för sjukvården.
Denna metod, rätt tillämpad, kan förändra och underlätta för hela personalsegmentet från läkare till
undersköterskor, som i sin tur kan avlastas enklare uppgifter genom tillsättande av servicepersonal.
En personalgrupp som länge varit eftersatt är vår näst största yrkesgrupp i Regionen,
undersköterskorna. Dessa vardagshjältar har, trots enorma satsningar i övrigt, inte blivit behandlade
på det sätt de förtjänar.
För att sätta deras insats i fokus och för att kunna behålla dem som en oumbärlig resurs in i
kommande omställningsarbeten, måste deras löneutveckling stå i paritet med de arbetsuppgifter de
utför idag och i framtidens förväntas utföra.
Undersköterskornas löneutveckling har varit nedprioriterad under de år som Regionen drivit projektet
”Jämställda löner”. Ett projekt som bevisligen fungerat på den hittills prioriterade yrkesgruppen
sjuksköterskor, vilka under en treårsperiod erhållit generella löneökningar med 13 %.
Undersköterskorna har däremot inte alls integrerats i projektet. Detta vill vi ändra på.
Under de senaste åren har man i övriga Sverige, men även i Regionen, fått erfara hur det allt mer
förråade samhällsklimatet också letat sig in i och allvarligt påverkat sjukhusverksamheterna. För att
något öka tryggheten och säkerheten för personal som arbetar under svåra förhållanden och i
potentiellt våldsutsatta miljöer, föreslår vi att de utrustas med personliga digitala larm.
Som ett led i att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare, vill vi se över möjligheten att erbjuda fri
parkering för sjukhuspersonal vid våra sjukhus. Skatteregler och konkurrensproblematik gentemot
andra parkeringsupplåtare gör dock tyvärr frågan komplex.
Men det finns exempel på sjukhus i Sverige som har lyckats lösa dessa problem och erbjuder fri
parkering under vissa tider på dygnet. Därför finner vi det angeläget att fortsätta ansträngningarna,
så att också vi ska kunna tillhandahålla fria parkeringar för vår sjukhuspersonal. Vi finner det inte
rimligt att vår personal skall belastas med direkta kostnader, då de utnyttjar våra egna markytor för
att kunna utföra arbetsuppgifter som vi som arbetsgivare ålagt dem.
För att locka personal till den alltjämt personalbehövande glesbygden, föreslår vi
studielånsavskrivningar för personal som på respektive ort tjänstgjort under viss avtalad tid. Detta är
en modell som framgångsrikt tillämpats i våra grannländer, men som nu också börjar eftersträvas av
fler riksdagspartier.
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Fortsätta arbetet med att utveckla arbetsuppgiftsväxling
Föreslå bättre löneutveckling för specificerade personalgrupper
Föreslå en studielånavskrivningsmodell för personal som söker sig till glesbygden
Föreslå digitala larm till personal som arbetar i potentiellt hot- och våldsutsatta miljöer
Arbeta för att erbjuda fri parkering för sjukhuspersonal vid våra sjukhus

vgr.sd.se
vgr@sd.se
010 – 44 100 65

