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Jönköping den 12 oktober 2015 

 

Region Jönköpings län 

Sverigedemokraternas förslag i budget 2016 med  

flerårsplan 2017-2018  

För att få en sjukvård som klarar framtida utmaningar måste vi alla ha ett öppet hjärta! Nya 

idéer och arbetsätt måste få vara en del i vår verksamhet liksom i samhällsutvecklingen i 

övrigt. 

 

Till vår glädje ser vi att ledningen i denna budget vill genomföra två av de förslag som 

Sverigedemokraterna drivit som motioner. Visserligen antog man inte våra motioner när de 

behandlades i fullmäktige men nu har man ändrat sig och ger dem en chans i budgeten.  

 

”automatiserat frikort” så ingen går miste om högkostnadsskyddet och ”lättambulans” för att 

avlasta det ökande antalet utryckningar. 

 

 

Hälso- och sjukvård 
Vi vill jobba vidare med att effektivisera administrationen kring sjukvården. Det är 

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

 

Mot den bakgrunden är föreslagna satsningar på E-hälsa nödvändiga. Dock måste 

genomförandet av dessa satsningar belysas ur ett äldreperspektiv. Det finns en stor grupp 

äldre som inte har datavana och lätt hamnar mellan stolarna. Vi föreslår därför att man 

involverar äldre i denna process och ”äldresäkrar” tillgängligheten. 

 

På alla akutmottagningar gör sköterskor prioritering av de som söker. Många av patienterna 

prioriteras lågt och hör egentligen inte hemma på akuten. Vi vill att sjuksköterskan i dessa fall 

ska kunna skriva en remiss till distriktsläkare eller vårdcentral. Det ska vara en skriven remiss 

som har samma juridiska tyngd som andra remisser. Likaså anser vi att sköterskor på akuten 

ska kunna skriva röntgenremiss på enklare ortopediska fall. 

 

Man bör inte flytta jourcentralen till akuten Ryhov. Det blir en ”magnet” som drar 

vårdtagare till akuten. Med jourcentral på sjukhuset är det lätt att man remitterar över 

vårdtagare till akutmottagningen, vilket är fel väg. 

 

Sverigedemokraterna ställer sig positiva till enhetstaxa i vården. Enhetliga vårdavgifter bör 

gå hand i hand med E-hälsa och förenklar för patient och administration. En taxa på 250 kr 

anser vi för hög och föreslår istället 200 kr som enhetstaxa. 
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Likaså anser vi att gruppen ”papperslösa” och asylsökande att har en positiv särbehandling i 

enhetstaxan (50kr) som vi anser osolidarisk mot andra svaga grupper, exempelvis fattiga 

pensionärer. Vi föreslår även att språktolk för svenska medborgare ska ingå i enhetstaxan. 

Som svensk medborgare förutsätter vi att man kan kommunicera på svenska. 

 

Primärvård 
Närhet och trygghet är behov som många vårdsökare har. Här fyller primärvården en viktig 

funktion. Sverigedemokraterna vill arbeta i riktning mot ett fastläkarsystem där patienten har 

sitt utgångsläge i primärvården. 

 

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

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

 

Idag finns tre jourcentraler med förlängda öppettider, Jönköping, Värnamo och Eksjö. Övriga 

vårdcentraler stänger kl. 17:00 vilket är besvärligt för dem som vill gå dit efter jobbet eller 

med ett sjukt barn. Vi tror tillgängligheten skulle gynnas av att avståndet till en kvällsöppen 

vårdcentral ligger inom ett par mil. 

 

Mot den bakgrunden föreslår vi att öppettiderna på vårdcentralerna i Tranås, Gislaved och 

Vetlanda förlängs så att man kan ha möjlighet att ta emot vårdsökande till kl. 18:30. 

 

Tandvård 
Sverigedemokraterna menar att munnen tillhör kroppen. Många år har man pratat om att 

munhälsovården ska ingå i högkostnadsskyddet. 

 

Vi lägger nu ett förslag att detta grundligt utreds under 2016. Syftet med utredningen är att få 

en helhetsbild av konsekvenserna om tandvården skulle ingå i högkostnadsskyddet. 

Medborgarna bör få ge sina synpunkter genom medborgardialog och även patientföreningar 

bör engageras i denna fråga. En kostnadsberäkning måste också göras som visar vad 

regionens åtagande skulle bli. 

 

Det har visat sig att upp emot 50 % av de som är i behov av ”nödvändig tandvård” inte 

kommer till behandling. 2014 uppgick antalet berättigade till 7 600 personer. Framförallt 

äldre på gruppboenden, ofta multisjuka, och som saknar bil och ork. Till stor del är det statliga 

bidrag som betalas ut för nödvändig tandvård och behandlingen är således gratis för patienten. 

Vi vill få fler av dessa att utnyttja sina rättigheter.  

 

Vårt förslag är att förbättra tillgängligheten genom att erbjuda bättre transporter till och från 

folktandvården, från äldreboenden. Till satsningen måste också finnas personalförstärkning i 

form av vårdpersonal som följer med och ledsagar patienten under transport och behandling. 

 

Regional utveckling 
Miljön och näringslivet är regionens viktigaste resurser. 

 

Eventuella jordartsmetaller i Norra Kärr bör inte exploateras i dagsläget utan vara en fråga för 

framtida generationer att hantera. Värdet av denna fyndighet kommer inte att minska i värde. 

Miljöriskerna är också oroande med Vätterns unika dricksvattenresurs som insats. 
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Förra året satsade regionen på ungdomskortet vilket bidragit till ökat kollektivtrafikresande i 

åldrarna upp till 20 år. Kan det möjligen bli samma succé bland pensionärerna? 

 

Vi föreslår att man under 2016 utreder konsekvenser och kostnader om alla mantalsskrivna 

över 75 år i länet skulle erbjudas fri kollektivtrafik. 

 

Regionen driver två folkhögskolor med var sin profil, folkhälsa på Värnamo och kultur på 

Sörängen. Dessa profiler är viktigt att utveckla. Vi vill att man framgent satsar på en bred 

antagning inom en mångfald samhällsgrupper.  

 

Samtidigt är vi oroliga att traditionella utbildningsplatser på folkhögskolor runt om i landet 

håller på att trängas undan till förmån för SFI och integrationsutbildningar. Fortsätter denna 

utveckling försvinner syftet med den lokala folkhögskolan som vuxenutbildare.  

 

Istället riskerar skolorna bli ensidigt inriktade på en samhällsgrupp, invandrare. I Värnamo 

har man redan 25 platser integrationsutbildning och planerar utökning. 

 

För att inte riskera undanträngning av de traditionella kurserna föreslår vi att maximalt 15% 

av kurserna av regionens folkhögskolor får vara inriktade mot SFI och integration. 

 

Medarbetare  
De flesta är överens om att det behövs ”fler händer” i vården. Vi tror det är rätt tid att låta 

Vårdbiträdet bli en ny personaltillgång. Att låta vårdbiträdet vara en resurs i den nära vården 

och ingå i de arbetsteam som de flesta verksamheter bygger på.  

 

Till att börja med föreslår vi att regionen anordnar en egen utbildning på 0,5 termin förlagd 

ute i verksamheten. Klassen kan vara ca 20 elever beroende på behovet ute i verksamheten 

och för att täcka upp pensionsavgångar. Man kan se det som en integrations satsning och för 

dem som vill jobba med omvårdnad men saknar treårig undersköterskeutbildning. 

Utbildningen räknar vi med att vara i stort sett självfinansierad då lönenivån för vårdbiträdet 

är lägre än för undersköterskan. 

 

Under flera år har behovet av bemanningsföretag ökat. Kostnaderna proportionellt med 

behoven. Sverigedemokraterna tycker att man idag nått den punkt då man måste ta sig an 

detta problem systematiskt. Vi tror trenden går att bryta, även om det kan ta några år.  

 

Den största yrkesgruppen, ca 110 milj. kr/år, är hyrläkarna. Vi föreslår nu en ”utfasningsplan” 

för hyrläkare. Planen ska ange när vissa specialister inte längre ska hyras in av 

bemanningsföretag. Genom att definiera tider och resurser blir det även ett stöd för 

framförhållande rekrytering i de olika verksamheterna. Målsättningen ska vara att halvera 

andelen hyrläkartid fram till 2018.  

 

De fall där vårdpersonal gör ingrepp som upplevs obehagliga eller kränkande så är det 

viktigt att detta hanteras utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. 

 

Möjlighet för personal att slippa utföra arbetsmoment som strider mot den personliga 

integriteten bör alltid finnas. Europarådets resolution 1763 om samvetsfrihet för vårdpersonal 
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är ett verktyg för detta och bör tillämpas i regionen. Detta fungerar utmärkt både i Norge och 

Danmark och övriga Europa så varför inte här? 

 

Generellt måste yrkesgrupper där det råder brist få högre andel av löneökningar än de 

yrkeskategorier som är lätta att rekrytera. Det är viktigt att våra specialister inte hamnar efter i 

löneutveckling därför är det viktigt att kontinuerligt justera upp personal i 

kompetensbristområden till samma lönenivå som rikssnittet.  

 

För att uppmuntra kompetensutveckling är det viktigt att regionen finansierar 

utbildningsplatser för de som vill utbilda sig inom ett specialistområde. Vi föreslår även att 

regionen redan på gymnasiet går ut och garanterar elever som fullföljer sin 

sjuksköterskeutbildning en fast anställning i regionen. Detta kan göras i samarbete med 

hälsohögskolan och eleverna där. 

 

Finansiellt perspektiv 
Skattesatsen bör behållas på nuvarande nivå 11,26 kr vilket är strax under rikssnittet. 

 

Vi ställer oss bakom satsningen på primärvård som är möjlig genom enhetstaxan. Däremot 

frigör vi dessa resurser inte genom högre patientavgifter utan genom att minska bidragen till 

studiedistrikten.  

 

Vår region ligger över rikssnittet med bidrag till studieförbund och vi anser viktigare att hålla 

ner patientavgifterna. Regionen har sina egna folkhögskolor som kan utvecklas och bidrar på 

så sätt till studiemöjligheter. 

 

Den lägre ersättningen i det statliga ersättningssystemet är att skylla för åtgärdsplanen som 

lanserades för drygt ett och ett halvt år sedan.  

 

Målet är att spara 150 milj. kr. Idag är det oklart hur stor effekten blivit. Åtgärdsplanen är 

bred och vi ser behovet av dessa åtgärder. Effektivare arbetssätt och minska kostnader för 

röntgen, lokaler och utrustning, köpt vård, hyrläkare och läkemedel. Minskad dokumentation 

för personalen. 

 

Ett misstag man gjorde när planen sattes i verket var en återredovisningen. Som det nu är kan 

det ha skett besparingar i ena änden som vägts upp av kostnader någon annanstans i samma 

verksamhet. Inte särskilt bra och svårt att följa upp. 

 

För att få ordning på detta krävs en tydlig ekonomisk återredovisningsplan och målvärden 

efter en viss tid där både politiken och verksamheten har möjlighet att följa utveklingen för 

varje år. 

 

 

 

Sverigedemokraternas regiongrupp 
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Ändrings- och tilläggs yrkanden på alliansens budgetförslag 

Budget med verksamhetsplan 2016, Flerårsplan 2017-2018 
 

Yrkande Våra satsningar att införa i budgeten Finansiering 

1 Involvera äldre i processen med E-hälsa för att ”äldresäkra” 

tillgängligheten. 

 

0,5 milj. minskat bidrag till 

politiska 

ungdomsorganisationer under 

ett år. 

2 Om bedömning på akutmottagningen visar att skadan inte är akut ska 

sjuksköterskan kunna skriva en remiss till distriktsläkare eller 

vårdcentral. Sköterskor på akutmottagningen ska kunna skriva 

röntgenremiss på enklare ortopediska fall. 

 

- 

3 
 

Enhetstaxa 200 kr. Språktolk för svenska medborgare ska också ingå 

i enhetstaxan.  

 

3,5 milj. avgift på språktolkar. 

8,7 milj. minskat bidrag till 

studiedistrikt. 

4 Öppettiderna på vårdcentralerna i Tranås, Gislaved och Vetlanda 

förlängs så att man kan ha möjlighet att ta emot vårdsökande till kl. 

18:30. 

 

1,5 milj. minskat kulturbidrag. 

5 Utred av konsekvenserna om tandvården skulle ingå i 

högkostnadsskyddet. Medborgarna bör få ge sina synpunkter genom 

medborgardialog. En kostnadsberäkning ska göras som visar vad 

regionens åtagande skulle bli. 

 

- 

6 Förbättra tillgängligheten för de äldre med nödvändig tandvård 

genom att erbjuda transporter till och från äldreboenden-

folktandvården. Till satsningen krävs också personalförstärkning i 

form av vårdpersonal som följer med och ledsagar patienten under 

transport och behandling.  

 

1,5 milj. återanvändning av 

möbler och konst vid 

inredning av nya lokaler. 

 

7 Utred konsekvenser och kostnader för regionen om alla 

mantalsskrivna över 75 år i länet skulle erbjudas fri kollektivtrafik 

dagligen kl. 9-15. 

 

- 

8 Upp till 15 % av kurserna på regionens folkhögskolor får vara 

inriktade mot SFI och integration. 

 

- 

9 Regionen ska anordna en utbildning till vårdbiträde förlagd ute i 

verksamheten. Klassen kan vara ca 20 elever beroende på behov och 

för att täcka upp pensionsavgångar.  

 

0,7 milj. staten bör bekosta 

flyktingsamordning inte 

regionen. 

10 Den största yrkesgruppen, ca 110 milj. kr/år, är hyrläkarna. Regionen 

inför en ”utfasningsplan” för hyrläkare. Planen ska ange när vissa 

specialister inte längre ska hyras in av bemanningsföretag. 

Målsättningen är att minst halvera andelen hyrläkartid fram till 2018. 

 

- 

11 Möjlighet för personal att slippa utföra arbetsmoment som strider mot 

den personliga integriteten bör alltid finnas. Europarådets resolution 

1763 om samvetsfrihet för vårdpersonal är garant för detta och 

tillämpas i regionen.  

 

- 

12 Regionen ska redan på gymnasiet marknadsföra sig och garantera 

elever som fullföljer sin sjuksköterskeutbildning på Hälsohögskolan 

fast anställning i regionen. 

- 

  16,4 milj. 
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