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Inledning 

Vi närmar oss slutet utav mandatperioden och Sverigedemokraterna lägger nu den fjärde och 

sista budgeten för denna mandatperiod. Vi har utgått från vårt valmanifest i framtagandet av 

denna budget. I vårt valmanifest har vi valt att prioritera vården framför allt. Det är ett löfte 

som vi kommer att gå till val på. Sjukvården är Landstingets absolut viktigaste 

ansvarsområde. Sverigedemokraterna har alltid ställt investeringar inom Landstingets andra 

ansvarsområden i relation till sjukvårdens behov.  

Under förra mandatperioden beslutade den socialdemokratiskt ledda majoriteten att stänga 57 

vårdplatser i Sörmland för att spara pengar. Det utlöste en nedåtgående spiral där en 

ansträngd arbetssituation på flera vårdavdelningar lett till uppsägningar och att fler 

vårdplatser tvingats stänga. Att dra ner på sjukvårdens kapacitet för att spara pengar är 

riskabelt, då patientsäkerheten står på spel. I vår budget finns det satsningar på personalen, 

men också medel som ska verka för att samtliga fastställda vårdplatser ska öppnas igen på 

våra sjukhus. 

Vi måste satsa mer på vår personal. Därför väljer vi att erbjuda fler sjuksköterskor att 

vidareutbilda sig till specialistsjuksköterskor, men också att undersköterskor ska kunna ta 

steget att utbilda sig till sjuksköterskor.  

Under flera år har sjukvården varit underfinansierad. Det har lett till stora budgetavvikelser 

inom den somatiska sjukvården. Det är inte en hållbar situation när våra divisioner tvingas till 

besparingar samtidigt som vårdköerna ökar. Det är något som inte kan fortsätta, därför 

tillskjuter vi medel för att den somatiska sjukvården ska ha en budget i balans.  

Under mandatperioden har vi drivit frågan om att avyttra Åsa folkhögskola. Det är en fråga 

som vi kommer fortsätta att driva. Vi anser att vi har ett folkbildande ansvar för våra 

Sörmlänningar men att vi borde minska på utbudet. Därför föreslår vi att Åsa folkhögskola 

avyttras och att delar av utbildningen flyttas till Eskilstuna folkhögskola. Det innebär att 

landstinget Sörmland fortfarande kommer att bedriva folkbildning dock inte i lika stor 

utsträckning. 

Sammantaget så skulle SDs hårda sjukvårdsfokus innebära att landstinget Sörmland lever upp 

till den lagstadgade vårdgarantin. När landstinget Sörmland inte kan leva upp till vårdgarantin 

ska det vara rutin att erbjuda utomlänsvård. Vi måste alltid sätta patientens behov och 

upplevelse i främsta rummet.  

 

För Sverigedemokraterna i landstinget Sörmland  

 

Anton Berglund 
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Förklaring av dokument 

Detta dokument är en vidareutveckling av våra tidigare årsplaner. Den innehåller en 

övergripande vision där vi beskriver hur landstinget Sörmland i stort ska bedrivas och vilken 

riktning vi vill att Landstinget ska sträva åt. Därefter beskriver vi vilka prioriteringar och 

besparingar vi föreslår.  

Våra budgetramar utgår ifrån det Landstingsfullmäktige beslutade om föregående år, samt 

beslut vi yrkat bifall till i nämnder och styrelser som påverkar budgetramarna. Vi beskriver inte 

Landstingets samtliga verksamheter eller en djupdykning i detaljförklaringar utan riktar oss i 

textform mot våra största satsningar och besparingar. Dokumentet är således ett 

inriktningsdokument för våra övergripande målsättningar med ekonomiskplan och flerårsplan 

för 2019 och 2020. 
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Vision 

Vi arbetar aktivt för att landstinget Sörmland ska leva upp till att alla människor ska behandlas 

lika och därmed motarbeta all form av diskriminering och särbehandling. Alla som besöker 

våra verksamheter ska känna sig trygg med den vård som ges.  

Sjukvården är en av de viktigaste delarna i det välfärdssamhälle som vi lever i idag.  

Med sjukvård som främsta uppdrag har Landstinget ett övergripande ansvar för 

Sörmlänningarnas hälsa. 

Att vi har ett skattefinansierat sjukvårdssystem som garanterar varje invånares rätt till en god 

hälsa är en grundsten i det välfärdssamhälle vi vill utveckla. 

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med en nationalistisk grundsyn. Det 

innebär att vi vill ha ett starkt välfärdssamhälle som lever vidare och utvecklas.  

Visionen om det mångkulturella samhället har satt avtryck i sjukvårdens innehåll där 

landstinget Sörmland bl.a. erbjuder omskärelse av friska barn som en del av den 

skattesubventionerade vården. Vi menar att sjukvård ska ges till dem som är i störst behov av 

den och när Landstinget ger plats åt omskärelser av friska barn så sker det på bekostnad av 

andra patienters vårdbehov. Landstinget Sörmland ska i vår mening inte bli ett instrument för 

utformandet av det mångkulturella samhället vare sig inom sjukvårdens väggar eller i 

kulturpolitikens vision. 

SDs uppfattning är att Sörmlands kulturarv är värt att bevara och göras tillgänglig för 

medborgaren. Vårt gemensamma kulturarv utgör en grundsten i vår gemensamma identitet 

och det finns ett stort värde i att påminnas om att vi är ett land med en gemensam historia, ett 

gemensamt arv och ett gemensamt ansvar för vår framtid. 

Vår vision för Landstingets kulturpolitik är att utveckla ett smalare men vassare instrument 

där en tydlig koppling finns till Landstingets sjukvårdsuppdrag med bevarandet av vårt 

sörmländska kulturarv i fokus. 

Landstinget Sörmland ska vara en garanti för en snabb och högkvalitativ vård, en aktör i 

arbetet för en fungerande kollektivtrafik och sist men inte minst utgöra en förutsättning för 

bevarandet av vårt sörmländska kulturarv. 

Landstinget Sörmland får idag stora bidrag från staten i s.k. utjämningsbidrag. Dessa pengar 

ska ersätta Landstinget för personer som lever i Sörmland, men inte arbetar och betalar skatt. 

Vår vision är att landstinget Sörmland inte ska vara i behov utav sådana bidrag. Vi måste 

arbeta för att bli ett mer självförsörjande Landsting. 
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Ekonomiska förutsättningar 

 

Landstingsskatten  
 

  Budget 2018 budget 2019 Budget 2020 

Skattesats i %   10,77 10,77 10,77 

Förändring i %  0  0  0  

 

Vår uppfattning är att det inte finns något ekonomiskt utrymme att utifrån nuvarande 

utmaningar inom sjukvården att göra någon skattesänkning. För att bryta den negativa 

trenden med vårdplatsbrist och personalbrist krävs det ekonomiska resurser.  

Vi konstaterar att Landstingets kostnader år efter år stiger snabbare än intäkterna. En starkt 

bidragande orsak till detta är att den ansvarslösa invandringspolitiken. Enligt SKLs 

ekonomirapport som släpptes i maj 2017 spås inte en ljus framtid för kommun- och 

landstingssektorn i Sverige. Detta till följd av en kraftigt åldrande befolkning samt det stora 

antalet nyanlända, vilket medför kraftiga skattehöjningar att vänta de kommande åren. 

Denna allvarliga utveckling bör bevakas. Landstinget bör genom SKL driva frågan om att 

staten i högre grad kompenserar landstingen för faktiska kostnader, vilka uppkommer genom 

statens fattande beslut.  
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Våra största prioriteringar 

Nedan sammanfattar vi några av våra satsningar som återfinns i den sammantagna 

budgettexten: 

 

 Täcka underskotten inom sjukvården 200 Mkr 

 Löneökning sjuksköterskor genomsnitt 1000 kr per månad 33,5 Mkr 

 Utbilda personal 10 Mkr 

 Öka tillgängligheten och kompetensen inom primärvåden 45 Mkr 

 Fria bussresor för alla ålderspensionärer 3 Mkr 

 Ökad trygghet 5 Mkr 

 Minska väntetiderna på akuten 5 Mkr 

 

Att sjukvården redan i januari vet att de inte kommer att kunna hålla budgeten tror inte vi är 

bra. Vi anser att det sänder ut fel signaler till våra verksamheter att budgeten inte är realistisk. 

Det skapar en oro bland personalgruppen, samt att utrymmet för våra chefer att skapa en bra 

arbetsmiljö för våra medarbetare inte finns. Därför tillskjuter vi till de resurser som man 

behöver för att kunna bedriva en bra verksamhet.  

 

Vi gör en satsning på 33,5 Mkr för att höja lönen för alla sjuksköterskor som är anställda inom 

landstinget Sörmland. Det skulle innebära i genomsnitt 1000 kr per månad för varje 

sjuksköterska. Det är ett steg för att göra landstinget Sörmland till en mer attraktiv 

arbetsgivare.  

 

För att lösa problemet med sjuksköterskebristen behöver fler utbildas. Landstinget Sörmland 

utbildar egen personal redan idag. Det tycker vi är bra och vi vill utveckla den verksamheten. 

Därför avsätter vi 10 Mkr för att kunna utbilda fler sjuksköterskor. Vi vill också att våra 

befintliga sjuksköterskor ska kunna ta steget att vidareutbilda sig.  

 

Ett stort problem vi har är att våra medborgare som är i behov utav akutsjukvård ofta får vänta 

alltför länge på våra akutmottagningar. Ett sätt att komma till bukt med det problemet är att 

öka öppettiderna inom vår primärvård. Därför avsätter vi medel föra att utöka 

primärvårdsjourerna i Sörmland.   

 

Vi anser att ingen ska behöva sitta i timmar och vänta på våra akutmottagningar.  

Målet är att alla som besöker våra akutmottagningar ska få en påbörjad behandling inom 2 

timmar. 

 

För att göra vår kollektivtrafik mer tillgänglig inför vi fria bussresor för alla ålderspensionärer 

inom länet. Det skulle innebära 3 Mkr i minskade biljettintäkter. 
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Våra största besparingar 

Våra viktigaste besparingar som återfinns i den sammantagna budgettexten: 

 Minska på politikernas förtroendemannabudget - 9 Mkr 

 Kultur, utbildning och friluftslivsnämnden - 10 Mkr 

 Besparing på upphandlingar - 60 Mkr 

 Åsa folkhögskola - 9 Mkr 

 Minskad administration  - 30 Mkr 

 Minskad kostnad för hyrpersonal  - 60 Mkr 

 Minskad kostnad för utomlänsvård - 15 Mkr 

 Minskad kostnad för sjukfrånvaro - 20 Mkr 

 Minskade tolkkostnader - 10 Mkr 

 

  

Våra satsningar på sjukvården finansieras delvis genom att vi satsar mindre på kultur, 

utbildning och friluftslivsnämnden samt förtroendemannabudgeten. 

Därtill gör vi besparingar på hyrpersonal och utomlänsvård genom att vi satsar på fler 

vårdplatser och att vi anställer mer egen personal. Detta ger en bättre arbetsmiljö vilket 

minskar sjukfrånvaron. 

Åsa folkhögskola vill vi avyttra. Att landstinget Sörmland idag är med och finansierar två 

folkhögskolor i länet tycker vi är för mycket. Vi anser också att utbudet på Eskilstuna 

folkhögskola bör ses över, och prioritera utbildningar som leder till jobb.  

Tolkkostnaderna i Sörmland har ökat kraftigt de senaste åren, därför föreslår vi att man i 

större utsträckning använder sig utav videotolk.  
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Hälso- och sjukvård i Sörmland 

När vi blir i behov av att söka vård av olika skäl vill vi att det ska vara enkelt att hitta rätt. 

Nödvändiga kontakter ska upprättas snabbt och den vård vi får ska vara serviceinriktad och av 

god kvalité. 

Det politiska inflytandet över vården får inte bli detaljstyrande utan ska vara fokuserad på att 

skapa förutsättningar för att vården ska fungera. Sverigedemokraterna vill satsa på 

investeringar i upprustning av våra sjukhus med nya mer funktionsanpassade 

akutmottagningar och upprustade arbetsytor anpassade för en modern sjukhusorganisation. 

Vården tillskjuts resurser för att göra en rejäl satsning på nyanställningar och 

vidareutbildningar för personal. Det är inte bara en tillfällig nödvändighet för att lösa 

personalbrist utan även en markering om att landstinget Sörmland långsiktigt ska bli en 

attraktiv arbetsgivare. 

Att människor ibland kan tvingas vänta uppemot 10 timmar för att få vård på en 

akutmottagning är oacceptabelt. Målet måste vara att alla patienter som tvingas besöka akuten 

omedelbart får en kvalificerad diagnos och ingen bör vänta mer än 4 timmar på passande 

vårdinsats. Med andra ord bör patienten inom denna tid ha blivit behandlad och hemskickad, 

inskriven på annan klinik eller hänvisad till annan vårdnivå. 

Under Hösten 2015 ökade antalet asylsökande kraftigt till Sverige. Den kraftiga ökningen kom 

som en chock för hela Sverige som inte hade beredskap för att ta hand om alla dessa 

människor. Landstinget Sörmland är en verksamhet som inte kan styra hur många eller när 

asylsökanden kommer till Sörmland. Vi anser att landstinget Sörmland borde ha en 

beredskapsplan för sådana här tillfällen.  
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Attraktiv arbetsgivare  
Antalet vårdplatser har minskat drastiskt i Sörmland och har kommit att äventyra såväl 

arbetsmiljön som patientsäkerheten. Upprustningen av sjukvården innebär även att vi höjer 

kapaciteten på våra sjukhus. Vi kan idag se att antalet vårdplatser påverkar sjukvården 

negativt. Vi har hamnat i en ond cirkel där vi har personal som väljer att sluta eller byta 

arbetsplats pga. det hårda trycket som blir på personalen när vårdplatserna inte räcker till. 

Detta gör att vi tvingas att hålla fler vårdplatser ofrivilligt stängda för vi saknar personal. Här 

tycker vi att man måste få till ett trendbrott. Vi måste bli en mer attraktiv arbetsgivare, 

personalen ska trivas hos oss.  

Sverigedemokraterna har i sin riksdagsbudget föreslagit att karensdagen för sjukvårds-

personal helt ska slopas. Karensdagen vid sjukdom kan innebära ett inkomstbortfall. Det 

innebär att vi kan ha personal som borde vara hemma och kurera sig, men som går till jobbet 

och utsätter annan personal samt patienter för en smittorisk, på grund av att man inte har råd 

att vara hemma. 

Vi ser hur sjukfrånvaron ständigt ökar inom våra verksamheter. Att sjukfrånvaron ökar kan ses 

som ett mått av att vår personal inte mår bra. Den ökade arbetsbelastningen pga. saknaden 

utav framförallt sjuksköterskor och ständiga överbeläggningar gör att den personal vi har 

arbetar under ständigt hårt tryck. Sverigedemokraternas satsningar inom dessa områden 

kommer att göra att sjukfrånvaron på sikt minskar. 

Att vi har ett problem med vårdplatser bygger på en brist utav framförallt sjuksköterskor. För 

att fler människor ska välja att utbilda sig till sjuksköterskor behövs det flera insatser. Vi anser 

att lönebilden för en sjuksköterska är alldeles för låg inom Landstinget. Därför föreslår vi en 

generell löneökning till Landstingets alla sjuksköterskor med ett genomsnitt på 

1000 kr/månad.  

Landstinget föreslår också att vi ska utbilda fler sjuksköterskor. Därför föreslår vi att den 

satsning som finns med utbildningsbidrag till personer som väljer att utbilda sig till 

sjuksköterska ska utökas. Motkravet på personerna är att man förbinder sig att arbeta inom 

landstinget Sörmland en viss tid efter utbildningstiden. Denna satsning ska inte bara vända 

sig internt utan även externt.  

Vårdköer 
Inget politiskt parti önskar långa vårdköer. Sverigedemokraterna menar allvar med att köerna 

ska minska, genom att alltid ställa sig öppet för ekonomiska satsningar på de delar av 

sjukvården som effektiviserar vårdflödena. Det handlar om att förstärka vården genom 

personal och funktionsanpassade lokaler. Vi måste även jobba med tillgänglig och enkel 

information till patienter som gör att onödiga akutvårdsbesök styrs om till andra 

vårdinstanser. Sammantaget så vet vi att många av våra satsningar på sjukvården leder till en 

mer effektiv sjukvård vilket gör att vi räknar med att kunna leva upp till vårdgarantin. 

 

Förlossningsvården har under den senaste tiden fått fler och fler rubriker. Kvinnor som 

kommer in för att föda blir hänvisade till andra sjukhus på grund av underbemanning och 

platsbrist. 
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För att få bukt på detta problem vill vi utreda möjligheten att återigen öppna 

förlossningsavdelningen på Kullbergska sjukhuset i Katrineholm. 

Patientsäkerhet 
Patientsäkerheten inom landstinget Sörmland är ett område med stor förbättringspotential. 

Många vårdskador uppstår till en följd av en underbemannad och stressad personal. Att skapa 

förutsättningar för en hanterbar arbetsmiljö är ett steg i rätt riktning för att minska 

vårdskadorna. Personalen måste dock implementera tydliga rutiner för hygien och enkla 

system för att anmäla och följa upp skador som sker i vården.  

Landstingets kostnad för hyrpersonal uppskattas bli 250 Mkr för 2017. För att minska behovet 

av att anställa hyrpersonal på sjukhusen behövs ett långsiktigt utvecklingsarbete med en ökad 

kvalitet för att locka personal. Hyrpersonal i för stor utsträckning ökar otryggheten bland de 

anställda men även bland patienterna samt äventyrar patientsäkerheten. 

Psykiatri 
Den psykiska ohälsan är en lika betydelsefull sjukvårdsuppgift som den övriga vården. 

Undersökningar visar att var tredje man och var annan kvinna någon gång i livet drabbats av 

psykisk ohälsa. Våra ungdomar har många gånger behov av stöd och hjälp till följd av psykisk 

ohälsa. För att effektivisera och kvalitetssäkra våra insatser mot unga med psykisk ohälsa 

krävs ett samarbete med skolor och kommuner så att rätt hjälp snabbt kan sättas in oavsett 

vilken instans som uppmärksammat behovet.   

 

Psykiatrin får ett projektuppdrag att titta närmare på återkommande patienters övriga 

livssituation för att kunna ge vägledning och göra stödinsatser kring orsakerna till 

uppkomsten av psykisk ohälsa. 

Digitalisering 
Framtiden närmar sig med stormsteg. Den digitala utvecklingen är en utmaning men också en 

möjlighet för Landstinget. I dagens samhälle görs mer och mer via våra mobiltelefoner, Ipads 

och våra datorer. Här måste Landstinget bli bättre på att möta våra medborgare. Vi anser att 

landstinget Sörmland borde utveckla en app, där våra medborgare kan få information om allt 

ifrån hur lång väntetid vi har på våra akutmottagningar till att kunna boka besök till 

primärvården. Därför avsätter vi medel för att utveckla ett sådant arbete. 

Krav på sjukvården utifrån samhällsutveckling 
Sverigedemokraterna ser att den mångkulturella samhällsutvecklingen tillsammans med en 

kraftig invandring från länder utanför EES leder till att högre krav ställs på landstinget 

Sörmland. Sverigedemokraterna strävar inte efter en mångkulturell samhällsutveckling och vill 

heller inte att den skattefinansierade vården ska utgöra ett led i steget mot ett mångkulturellt 

samhälle.  
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Den kulturella segregation som växer fram i samhället under en medveten integrationspolitik 

ställer nya och högre krav på Landstingen. När allt färre talar eller förstår det svenska språket 

ställs det mer omfattande krav på sjukvården att ex. erbjuda tolkhjälp. Att sjukvårdspersonal 

inte talar svenska i tillräckligt god utsträckning blir ett allt mer vanligt förekommande 

klagomål från patienter. Att inte kunna göra sig förstådd eller förstå information från 

sjukvårdspersonal är något som äventyrar patientsäkerheten. 

När etniska minoriteter skapar en starkare identitet i samhället växer också kraven på 

särbehandlingar. Till slut finns det en risk att landstinget Sörmland anpassar sitt innehåll 

utifrån det mångkulturella samhällets utveckling. 

Vi vill vara tydliga med att vi inte tänker medverka till den utvecklingen. Från och med 2018 

ska landstinget Sörmland återgå till den inställningen att vård ska ges efter behov på 

medicinska grunder och inte efter exempelvis religiös vidskepelse. Därmed faller ex. 

omskärelse av friska pojkar bort från landstinget Sörmlands sjukvårdsutbud.   

För att lokalisera samtliga vårdkostnader som sker till följd av en anpassning till det 

mångkulturella samhället vill vi införa ett integrationspolitiskt bokslut i landstinget Sörmland. 

Vi vill även att landstinget Sörmland som en politisk aktör ska bevaka och analysera den 

samhällsutveckling som påverkar Landstinget till följd av riksdagens och kommuners politik. 

Utifrån en konsekvensanalys av andra politiska aktörers politik ska Landstinget verka för en 

inriktning som leder till att uppfylla Landstingets verksamhetsmål.  

Vård på lika villkor 
Alla invånare som är i behov av vård ska kunna vända sig till den sörmländska sjukvården för 

att få hjälp. Vård på lika villkor är dock något som tidigare regeringen tillsammans med den 

rödgröna oppositionen i Sveriges riksdag avskaffat då tillståndslösa som vistas i landet har 

tilldelats privilegier som bofasta sörmlänningar inte har. Vi beklagar detta beslut som samtliga 

partier utom vi ställde sig bakom redan ett år innan den nationella lagstiftningen kom till. När 

det blir möjligt vill vi återskapa en rättvis vård på lika villkor. 

Trygghet 
Tryggheten i vårt samhälle har under de senaste åren ändrats dramatiskt. Vi ser en 

samhällsutveckling där segregationen ökar och vi har idag en stor del som inte känner sig 

som en del utav vårt samhälle.  

Vi kan se att gängkriminaliteten ökar vilket också ställer stora krav på Landstinget. 

Skottskadade personer som vårdas på våra sjukhus som har en hotbild mot sig, gör att 

beväpnad polis blir ett större inslag inom vår verksamhet. Det här en utveckling som hela 

samhället måste kraftsamla mot.  

Landstinget Sörmland ska vara en trygg plats både för vår personal men också för våra 

besökare. Därför avsätter vi medel för att utveckla arbetet med trygghet inom våra 

verksamheter.  
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Primärvården 

 

I Sörmland finns det idag i huvudsak landstingsdrivna vårdcentraler men även vårdcentraler i 

privat regi. Hälsovalet i Sörmland har inneburit att makten över vårdcentralerna i större 

utsträckning vilar i patienternas händer. Trivs man inte vid en vårdcentral kan man enkelt lista 

sig hos en annan. 

Vi tycker att denna konkurrensutsättning är till fördel för både vårdcentralerna och för 

patienterna. Det är vår bestämda uppfattning att primärvården fortsättningsvis ska vara 

offentligt finansierad men att privata aktörer ska kunna utgöra ett alternativ. SD ställer sig 

positiva till en utveckling där inflytandet över vården flyttas till patienten. 

För att effektivisera vården är det viktigt att patienter vänder sig till rätt instans när ett 

vårdbehov uppstår. Information om vart man ska vända sig vid behov av en vårdinsats ska 

hela tiden anpassas efter hur människor väljer att hämta in information. Idag används många 

IT-lösningar som mobilapplikationer av kommuner och landsting för olika ändamål vilket gör 

att information i större utsträckning når målgruppen. 

För att avlasta akutmottagningarna och minska trycket på akuten, vill vi undersöka 

möjligheten att öppna tre dygnet-runt öppna lättakuter i anslutning till våra tre sjukhus i 

Sörmland.  

På så sett ger vi vuxna och barn en trygg och snabb tillgång till vård och behandling utan att 

behöva ta sig in till akuten för lättare omplåstring som inte är akut men som inte skulle kunna 

vänta till nästkommande vardag på vårdcentralen. 
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Vi vill att Landstinget ska fortsätta att utveckla och se nya möjligheter i digitaliseringen inom 

sjukvården. I nuläget när man som patient ska söka akutvård möts man oftast av flera 

timmars väntetid i akutens väntrum, för att underlätta för patienterna föreslår vi att man på 

Landstingets hemsida lägger upp den aktuella väntetiden som är på sjukhusens 

akutmottagningar. 

Detta skulle underlätta för invånare som bor en längre bit ifrån, att inte behöva sitta och vänta 

i akutens väntrum med den extra stressen som finns där. 

Kultur,  utbildning och friluftsverksamhet 

Stora delar av den sörmländska kulturen är idag beroende av Landstinget för att kunna verka. 

Nämnden har till ansvar att förvalta, synliggöra och göra den sörmländska kulturen tillgänglig 

för medborgarna. 

Vidare ska nämndarbetet i större grad riktas mot att främja Landstingets övriga 

ansvarsområden. Inriktningen ska bl.a. beakta en ökad fysisk och psykisk hälsa och skapa 

möjligheter för ett mer inkluderande samhälle för alla samhällsgrupper. 

Vi vill t.ex. att föreningsbidragen ska utvecklas så att föreningar stimuleras till att kunna 

inkludera människor med en funktionsnedsättning. 

Att bevara, utveckla och synliggöra den sörmländska kulturen är ett arbete som främjar 

sammanhållningen i ett samhälle. Vi lär oss att förstå att vi har en gemensam historia, ett 

gemensamt arv och ett gemensamt ansvar för vår framtid. 

Trots det viktiga arbetet som nämnden har så lägger Sverigedemokraterna ett stort 

besparingskrav på nämnden om 7,5 Mkr. Detta riktar sig främst mot de satsningar som faller 

utanför ramen om bevarandet av vårt kulturarv och det som inte har en starkt gynnande 

koppling till målsättningarna för Landstingets övriga ansvarsområden. Vi vill att nämndens 

uppdrag helt enkelt blir smalare men vassare. 
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Naturbruksgymnasiet är en värdefull resurs för den regionala tillväxten. Utbildningen ser till 

att arbetsmarknaden får tillgång till kompetent yrkesfolk. Den knyter också an till de gröna 

näringarna, vårt kulturarv och den landskapsbild som vi idag ser som vår. Utbildningen har 

alltså enligt vårt synsätt tre syften. Det första är givetvis det arbetsmarknadspolitiska, men 

utbildningen har också en miljöpolitisk och inte minst en kulturpolitisk relevans. Utbildningen 

är på så sätt också en länk mellan forntid, nutid och framtid. 

SD:s ambition är en ökad samverkan med det civila samhället för att öka informationsutbyten 

och stimulera ideella krafter som vill arbeta för att uppnå nämndens sammantagna 

målsättningar. 

Kollektivtrafik 

Landstinget ska underlätta för sjukresetransporter med kollektivtrafik genom att verka för att 

länstrafikens busslinjer mellan kommuner passerar hållplatser nära sjukhusentréer. Bussarna 

vid dessa linjer kan med fördel reservera sittplatser för sjukresor med närhet till chauffören. 

Bussarna som används vid dessa linjer bör vara av lågentrémodell så att på och avstigning vid 

sjukresor underlättas. 

 

Landstinget ska även verka för att fler åker kollektivt. Därför inför vi fria bussresor för 

ålderspensionärer som reser mellan Sörmlands kommuner. Det är också viktigt att olika 

funktionshinder beaktas vid resor med kollektivtrafiken, allt från starka allergier till 

funktionsnedsättningar, kollektivtrafiken är till för alla. Vi vill även att de fossila bränslena 

successivt fasas ut. 

Region Sörmland 

Efter 2018 kommer Sörmland att bilda Region. Det vill säga att Landstinget Sörmland, 

Regionförbundet Sörmland och kollektivtrafikmyndigheten slås ihop till en verksamhet. Det 

tror vi från SD kommer att skapa stora fördelar för våra verksamheter men också för våra 

medborgare. Att det blir ett direktvalt parlament som har ansvaret för alla regionala frågor är 

helt rätt väg att gå. Det finns också stora möjligheter för effektivisering i och med 

sammanslagningen både inom tjänstemannaorganisationen men framför allt inom den 

politiska organisationen. 

Generella besparingar 

Sverigedemokraterna lägger ingen generell besparing på hälso- och sjukvården i Sörmland 

som ett led i att prioritera en förstärkning av vården. Övriga verksamheter får ett generellt 

besparingskrav om 2,2 % 
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Bolagen 

Vita huset i Nyköping AB  

Vita huset i Nyköping AB är ett moderbolag till tre dotterbolag Folktandvården Sörmland AB, 

D- data och Landstingsservice AB. Moderbolaget är även delägare till bland annat 

Regionförbundet Sörmland och Länstrafiken AB. Bolaget ska äga och förvalta aktier i 

landstinget Sörmlands hel- och/eller delägda bolag och utveckla Landstingets 

bolagsverksamhet.  

 

Sörmland Landstingsservice AB  

Bolaget ska driva en kostnadseffektiv verksamhet där priser för produkter och tjänster som 

säljs till landstinget bestäms efter förhandling mellan bolaget samt FM- enheten för 

Landstinget.  

 

Bolaget har bland annat hand om lokalvård, restaurangverksamheter, fastighetsdrift samt 

uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade lokaler.  

Ändamålet med bolagets verksamhet är att i första hand tillhandahålla Landstingets 

Sörmlands behov av servicetjänster. 

 

Folktandvården Sörmland AB  

Sedan 2011 är Folktandvården Sörmland ett helägt aktiebolag till Sörmlands landsting.  

Ändamålet med bolagets verksamhet är att tillgodose invånarna i Södermanlands län tandvård 

samt att tillhandahålla specialiserad tandvård. Vi anser även att Folktandvården har ett viktigt 

uppdrag i och informera om vikten av en god tandhälsa för invånarna i Södermanlands län. 

 

D-data AB 
D-data AB är sedan 1 januari 2016 ett helägt bolag till Landstinget Sörmland.  

Bolaget ansvarar för den gemensamma infrastrukturen inom IT- utrustning utom den 

medicinska utrustningen som finns. Bolaget ska erhålla kostnadseffektiva priser till 

beställaren. Samt inte driva verksamheten i vinstsyfte. D-data har kontor beläget i 

Katrineholm, Nyköping samt Eskilstuna. D-data AB är landstingets interna IT-enhet. I stort sett 

all IT-personal i Landstinget Sörmland arbetar på D-data AB.  
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Ekonomiskplan 2018 - 2020 

Resultaträkning 

 

Mnkr Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 

Verksamhetens intäkter 1 410,0 1 370,0 1 380,0 

Verksamhetens kostnader -9 819,4 -9 973,0 -10 180,4 

Avskrivningar -270,0 -320,0 -370,0 

Verksamhetens nettokostnad -8 679,4 -8 923,0 -9 170,4 

Skatteintäkter 6 407,9 6 638,2 6 890,4 

Inkomst- och kostnadsutjämning 1 529,6 1 626,7 1 717,2 

Generella statsbidrag 840,7 821,4 805,5 

Skatter och statsbidrag 8 778,2 9 086,3 9 413,1 

Värdeökning pensionsskuld -79,4 -102,9 -131,3 

Finansiella intäkter 73,5 73,5 73,5 

Finansiella kostnader -23,9 -36,9 -46,9 

Årets resultat 69,0 97,0 138,0 

    

    

Resultat i procent 0,7 % 1,0 % 1,4 % 
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Investeringsbudget 

 

Miljoner kr Budget Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Strategiska                      

 -Museet 80                   

 -Karsudden 72                   

 -Mälarsjukhuset 229 280 527 526 304           

 -Nyköpings lasarett 30 240 249 132 23           

 -Kullbergska sjukhuset 68 164 175 20             

Fortlöpande  100 100 100 100 100 100 100 100 140 140 

Fas 4 (verksamhetsflytt)         63 63 63     

Investeringar fastighet 579 784 1050 777 427 163 163 163 140 140 

                      

Strategisk IT 20 30 30 20             

Hjälpmedel 42 43 44 45 45 45 46 46 47 47 

Utrustning 147 126 125 124 124 124 124 124 124 124 

Tillkommande utrustning 12 28 70 47 6         

Investeringar utrustning 209 211 227 258 216 175 170 170 170 171 

                      

Investeringar totalt 787 995 1278 1036 643 338 333 333 310 311 



 

Budgetramar 

 

 

 

 

 

 

Budgetramar 2018 2019 2020 

Kultur och utbildning -102 068 -105 028 -107 653 

Patientnämnden -3 430 -3 530 -3 618 

Revisionen -4 986 -5 130 -5 259 

Primärvårdsnämnden -5 000 -5 000 0 

Landstingsstyrelsen -8 563 916 -8 804 312 -9 053 870 

 
   

Totalt 
-8 679 400 -8 923 000 -9 170 400 
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