
1 
 

 
 
 
  

Sjukvårds- och 
regionpolitiskt 
program för 

Södermanland 
 



2 
 

Södermanland – en region i framkant 
 
Oavsett om det är i sjukvården eller i den regionala utvecklingen är vår utgångspunkt alltid den 
enskilda människan.  
 
Vi vill stärka samarbetet i Södermanland men också med vår omvärld. Vi tillhör Sveriges största och 
starkaste tillväxtområde, Stockholm-Mälarregionen. Här bor drygt 4,1 miljoner människor. Hela 46 % 
av Sveriges BNP skapas här och 24 av landets 48 lärosäten ligger i vår storregion. 
 
Det är inte politiker som har skapat Stockholm- Mälarregionen. Det har människorna som bor här 
gjort. Vi bor, arbetar och studerar i hela regionen. Såväl företagen som offentliga arbetsgivare hämtar 
arbetskraft i hela regionen och attraktiviteten i vår region gör också att vi hela tiden växer och fler 
söker sig hit. Befolkningen bedöms öka med nästan 1,5 miljoner invånare till 2050, samtidigt som 
antalet arbetstillfällen ökar med drygt 700 000. 
 
Svensk hälso- och sjukvård är bland de främsta i världen och utmärks av framstående medicinska 
resultat. Sverige har näst längst medellivslängd, och bland de högsta siffrorna vad gäller överlevnad i 
allvarliga sjukdomar som cancer, stroke och hjärtinfarkt. Sammantaget har vi en mycket avancerad 
sjukvård till förhållandevis låga kostnader. 
 
Inte desto mindre har hälso- och sjukvården problem och utmaningar, något som kan betecknas som 
en vårdkris. Kännetecknade för den svenska vården är de långa vårdköerna, vilka bara de senaste 
åren har fördubblats. Vården är inte en tillräckligt bra arbetsgivare som attraherar tillräckligt många 
kvalificerade medarbetare, och vården är inte särskilt bra på att inkludera den enskilde patienten.  
 
Sjukvård är den mest komplexa organisation som finns. Att på ett rationellt sätt, dygnet runt året om, 
ta om hand om en hel befolknings behov av specialiserad vård, med gott bemötande och delaktiga 
patienter är det svåraste som finns. Men det avskräcker oss inte.  
 
Moderaterna behövs för att modernisera sjukvården. Vården är livsviktig och krisen måste lösas. Vår 
ideologiska utgångspunkt är att sätta människan i centrum. Inom få andra delar av samhället är det 
lika uppenbart att individens ställning måste stärkas. Vårt mål är att vården ska vara personcentrerad.  
 
Den sörmländska hälso- och sjukvården är underfinansierad. För närvarande saknas flera hundra 
miljoner kronor. Vi är tydliga med att det behövs mer resurser, och att den enda hållbara lösningen är 
att fortsätta utveckla Alliansens jobblinje. Alla som kan jobba ska ha ett arbete att gå till. Det är då 
intäkterna ökar till välfärden och vi kan modernisera hälso- och sjukvården för alla.  
 
Region Sörmland kommer inte bara arbeta med sjukvårdsfrågor. Från och med 2019 blir landstinget 
region, och utökas bland annat med regionala utvecklingsfrågor och kollektivtrafik.  
 
Vi har långvariga och goda traditioner i länet när det gäller regional samverkan. Moderaterna har varit 
och skall fortsätta vara en drivande, konstruktiv och samlande kraft i det arbetet.  
 
Moderaternas utgångspunkt är alltid människan. Det gäller också i regionpolitiken. Vår uppgift är att 
underlätta och skapa goda förutsättningar för människor att förverkliga sina livsdrömmar. Vi vill öka 
samarbeten inom regionen, men också med våra grannar och vänner runtomkring. Vi ska bli bättre på 
att hitta synergieffekter och vi vill utöka möjligheterna att samverka över kommun- och länsgränser 
när det gäller sådan samhällsservice som man vill ha nära – exempelvis skola, barnomsorg eller 
återvinningscentraler. Egeninsatsen är avgörande för hur väl man lyckas men man skall inte hindras 
av administrativa gränser och konstruerade hinder. 
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Vården är livsviktig – dags för modernisering 
 
Inriktning 
 
Vår vision är att vården ska vara enkel, snabb och säker. Det ska vara stimulerande för vårdens 
medarbetare att gå till jobbet. Den allra viktigaste reformen är att förbättra sjukvården som 
arbetsgivare. Utan kvalificerad och kompetent vård- och servicepersonal finns ingen sjukvård värd 
namnet. Vi går till val på att utveckla det nära ledarskapet och skapa ordning i den oreda som finns 
nu.  
 
Länge har den dominerande tanken i svensk vård handlat om att ransonera vården och mota bort 
patienten, eftersom man tror att behovet av vård är oändligt. Vi tänker tvärtom. Genom att göra 
vården öppen och tillgänglig så blir sörmlänningarna tryggare med att få vården direkt. Det är en 
radikal förändring mot dagens synsätt som präglas av hierarki och systemperspektiv.  
 
Vårt mål är därför att skapa en modern och tillgänglig vård, där man möter istället för att mota bort 
patienten.  
 
Moderaterna går till val på: 
• Vår vision är att vården ska vara enkel, snabb och säker. 
 
 

Partnerskapet 
 
Den västerländska sjukvården byggdes upp efter andra världskriget och hade industrin som 
föredöme. Ofta handlade det om akuta insatser och enskilda sjukdomar. Att personen i fråga var 
delaktig, eller ens förstod diagnos och behandling, var inte nödvändigt; tvärtom var det inte alltid 
rationellt att personen skulle ställa frågor eller lägga sig i beslutet. Och den medicinska kompetensen 
delades upp i specialiteter och med tiden kom kunskapen om människokroppen att hamna i stuprör.  

 
Idag är behoven annorlunda och vi vet bättre. Behandlingarna är mer komplicerade och kräver ofta 
personligt engagemang. Att man är delaktig är en ren förutsättning för att den medicinska 
behandlingen ska fungera. Samtidigt ser vårdbehovet annorlunda ut. Vi lever längre och ofta med 
flera kroniska sjukdomar samtidigt. Nu behöver vi mer kunskap om hela människan, inte bara om 
delar.  
 
En modern hälso- och sjukvård bygger inte bara på läkarens kunskap, utan på den från hela 
vårdteamet. Det är inte längre möjligt för en enda medarbetare att lära sig allt som finns att veta, eller 
att hinna med i den snabba medicinska utvecklingen av ny kunskap. För att ge bra vård måste 
många experter vara aktiva i utredningar, ställa diagnoser och delta i behandlingarna.  
 
Allt som oftast behandlas patienterna som att de inte förstår sitt eget bästa. Ofta tas beslut över 
huvudet på patienten, och inte sällan får patienten inte ens all väsentlig information. Men när vården 
av praktiska skäl måste ge ifrån sig makt så fungerar det ofta väldigt bra. Till exempel kan barn med 
diabetes själva dosera insulin. Kan barn fatta så viktiga beslut, kan även vuxna.  
 
Det är bara genom samarbete som den goda vården kan skapas. Vårt mål är därför att relationen 
mellan patient och personal ska präglas av ett partnerskap, där patienten ses som medexperten på 
sin egen kropp och hälsa. Viktiga medicinska beslut ska inte fattas utan patientens medverkan.  
  
En modern sjukvård utgår ifrån den enskildes behov. Dessa behov är sällan enbart medicinska, utan 
påverkar många aspekter av livet. Utgångspunkten måste därför vara ”inga beslut om mig, utan mig.”  
 
Moderaterna går till val på: 
• Det övergripande målet är att vården ska vara personcentrerad. 
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Modernisering 
 
Vi tror på en mycket tillgänglig vård. Vi tror att det är klokt att forma vården efter sörmlänningarna, 
istället för tvärtom. I flera decennier har man försökt uppfostra medborgarna att ställa in sina liv efter 
hur vården önskar organisera sig. Alla ska passa in i samma form. Det har bara funnits två sätt att 
kontakta vården; antingen att besöka en ofta klart underdimensionerad akutmottagning, eller att via 
en telefonsvarare bli uppringd på en illa vald tidpunkt och få en tid som inte riktigt passar. 
 
Moderaterna går till val på att ändra på detta. Hälso- och sjukvården måste sträva efter att leva upp 
till allmänhetens krav och förväntningar i stort, inte bara beträffande medicinska insatser utan också i 
frågor om tillgänglighet, delaktighet, kontinuitet och bemötande. Det kan sägas direkt att det inte 
kommer att vara enkelt, för det innebär att man utmanar maktstrukturer och kräver en ändrad kultur.  
 
Kunskapen om den moderna sjukvården utvecklar sig snabbt. Varje år publiceras nästan en miljon 
vetenskapliga medicinska artiklar. Halveringstiden för medicinsk kunskap blir allt kortare. Att vara 
ständigt uppdaterad om ny forskning är en viktig utmaning men blir en praktisk omöjlighet. Den 
snabba utvecklingen medför inte bara att vi lär oss nya saker, utan paradoxalt nog också att vi vet allt 
mindre. Medicinska metoder vi trodde på visade sig inte fungera när vi lärde oss mer.  
 
Vården kan bara moderniseras om man samarbetar, både inom vården och med andra aktörer. Vi ser 
fristående vårdgivare som något berikande, något som driver på förnyelsen och något som kan 
komplettera den offentliga vården. Vi ska ha höga krav på kvalitet och leverans, men i grunden måste 
vi ta vara på alla goda krafter som vill modernisera svensk vård.  
 
Moderaterna går till val på: 
• Sjukvården ska så långt det är möjligt baseras på kunskap och evidens. 
 
 

Framtidens hälso- och sjukvård 
 
Sedan år 2012 pågår i Landstinget Sörmland ett långsiktigt arbete under benämningen ”Framtidens 
hälso- och sjukvård”. Vi är i grunden övertygade om att en komplex verksamhet som sjukvård mår 
bra av långsiktiga och hållbara spelregler. Visionen är att Södermanland ska vara Sveriges friskaste 
län 2025. 
 
Vi står dessutom inför oerhörda tekniska framsteg. Något som i framtiden kommer att ha mycket stor 
inverkan på vården blir det accelererande användandet av artificiell intelligens. Redan kan datorer 
bidra med ovärderlig kunskap för att diagnostisera och forma den bästa behandlingen.   
 
Lägg därtill sådant som virtuellt styrd kirurgi, när läkare med specialbyggd kirurgrobot kan operera en 
patient på distans, och nanomaskiner som kan göra ingrepp ”från insidan” på molekylärnivå – för att 
bara nämna några tekniska framsteg som redan görs. Moderaterna inser att framtidens sjukvård står 
inför revolutionerande språng framåt som vi i dag ännu inte kan överblicka vidden av. 
 
Även med detta beaktat ska de vägledande principerna för den sörmländska sjukvården fortsatt vara 
att stärka det förebyggande arbetet, utveckla den nära vården och öka resurserna till primärvården, 
samt att främja digitalisering av vården. Ett viktigt mål är att förbättra effektiviteten för vården till 
multisjuka, ofta äldre, patienter. De kommande decennierna kommer antalet invånare som är över 80 
år att fördubblas. De som nu är 50 år kommer dessutom ha helt andra förväntningar på vården.  
 
Några tusen sörmlänningar svarar för hälften av sjukvårdens kostnader. Oftast är vårdbehovet 
komplext och det behövs många olika medicinska kompetenser för att komma till rätta med 
grundorsaken. Vi tror att vårdlotsar skulle bidra till bättre samordning, vilket både ger mervärde för 
personen och lägre kostnader.  
 
Moderaterna går till val på: 
• Arbetet ska fortsätta med att utveckla ”Framtidens hälso- och sjukvård”. 
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Nära vården 
 
Svensk sjukvård kännetecknas ofta av att sjukhusen dominerar i resurshänseende. Det är inte den 
bästa lösningen, vare sig medicinskt eller ekonomiskt. Utgångspunkten är att vården istället bör ges 
så nära patienten som möjligt, om behovet är vanligt förekommande och om det är rationellt.  
 
Ny kunskap och teknik gör att sjukvården måste vara dynamisk. Avancerade operationer som förr 
gjordes på ett enda sjukhus, kan nu behandlas med nya läkemedel på en vårdcentral. Men, i ett 
annat fall kan ökade krav på kompetens och erfarenhet göra att en viss vård centraliseras. Det går 
därför inte att en gång för alla bestämma vad som ska göras var.  
 
Inte desto mindre är vi övertygade, särskilt när vi lär oss av andra framgångsrika länder, att vården 
blir bättre om den ges nära personen som är sjuk. Vårdcentralernas roll måste stärkas, och mer vård 
kan och ska ges i hemmet. Digitalisering och ny teknik kommer att göra det möjligt att flytta vården 
närmare patienten.  
 
Moderaterna går till val på: 
• Primärvården och den nära vårdens roll ska stärkas i framtiden. 
 
 

Tillgänglig vård 
 
Nedan ger vi några exempel på vad vi menar med en modern, ultratillgänglig vård, och varför det 
skulle vara rationellt. Vi menar att det klokaste man kan göra är att skapa smidiga vägar in till vården, 
att göra det lätt att söka rätt vård direkt. Det ska vara enkelt och snabbt att söka och få vård. 
Erfarenheter visar nämligen att människors behov av vård inte alls är obegränsade.  
 
För det första skapar vetskapen om att vården finns där för mig en viktig trygghet som gör att man 
inte söker vård i onödan. För det andra är det mer effektivt att ge vård direkt än att hela tiden hänvisa 
vidare till någon annan med onödigt dubbelarbete som följd.  
 
Vårdköer är en styggelse. Det är omänskligt och inhumant att låta människor vänta på vård i veckor 
och månader när de är sjuka och lider. Av uppenbara skäl är det också ineffektivt, resurskrävande 
och rent oförsvarbart ekonomiskt. Vi tänker därför återinföra kömiljarden som premierar kortare köer.  
 
Digitalt 
 
Offentliga sektorn har varit dålig på att möta invånarnas rättmätiga förväntningar på digital service. 
Den teknik som behövs för att erbjuda säkra funktioner för vården är redan etablerad sedan länge, 
det är bara viljan att ställa om som behövs. För oss är det självklart att man ska kunna kommunicera 
med vården via video och säker e-post. Den relevanta frågan är snarare hur man utvecklar vårdens 
arbetsformer så att man fullt ut når potentialen hos digitala lösningar som artificiell intelligens.  
 
Hemmet  
 
Allt mer vård kan utföras i hemmet, det kan handla om att patienten får tillgång till teknisk utrustning 
och nödvändig kunskap för att kunna utföra självdialys och genomgå cytostatika-behandling mot 
cancer. Det kan också handla om att vårdpersonalen möter patienten i bostaden för både planerade 
och akuta insatser, till exempel i form av mobila team och avancerad vård i livets slutskede.  
 
1177 Vårdguiden 
 
Under överskådlig tid kommer telefonin att vara oumbärlig. Vi vill utveckla sjukvårdsrådgivningen hos 
1177 Vårdguiden så att de blir en gemensam kundtjänst gentemot befolkningen. De ska inte bara 
kunna ge råd om egenvård, remittera vid behov utan också ställa enklare diagnos och förskriva 
läkemedel. Inom ett par år bör det vara möjligt att boka alla tillgängliga tider i sjukvården genom att 
ringa 1177.  
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Apotek 
 
Det är dags att se apoteken som en resurs i sjukvården. Apoteken borde inte vara en plats där man 
endast hämtar ut sina mediciner. Vi vill utveckla samarbeten för att kunna använda den enorma 
kunskap som farmaceuter besitter så att de får ökat mandat kring rådgivning, enklare provtagning 
och viss förskrivning av läkemedel. I ett antal fall skulle ett besök på apotek kunna ersätta besök på 
vårdcentral.    
 
Snabbkliniker  
 
Runt om i Sörmland finns traditionella distriktssköterskemottagningar. De fungerar som filialer till en 
vårdcentral och har vanligtvis öppet några timmar i veckan. Om man bara har behov av enklare 
insatser som inte kräver särskild utrustning så är det generellt bra kvalitet som erbjuds. Givet 
förutsättningarna så är det bra vård som bedrivs, men formen är ofta uppenbart omodern.  
 
Vi vill skapa förutsättningar för ultratillgängliga snabbcentraler där människor finns, på tider som är 
bekväma. Det finns exempel på en handfull orter i Sverige med mottagningar i anslutning till stora 
matvaruaffärer, som håller öppet från 08 till 20. Med en sådan extrem tillgänglighet blir det också 
rationellt att ha större vårdutbud, utökad kompetens och teknik och även uppbackning av läkare.  
 
Dessa moderna distriktssköterskemottagningar kan avlasta dagens primärvård med den mest basala 
sjukvården, till exempel vaccinationer, kontroll av födelsemärken, såromläggning, hälsokontroller, 
stygnborttagning, halsfluss osv. Vårt mål är att det ska finnas minst en snabbklinik i varje kommun.  
 
Vårdcentralen 
 
Redan idag svarar kroniker för 85 % av sjukvårdens kostnader. Allt eftersom sjukvården får större 
medicinsk kapacitet kommer allt fler dödliga sjukdomar att övergå till kroniska sjukdomar. Det leder 
också till att många fler kommer att leva med multipla kroniska sjukdomar. En särskild utmaning 
gäller det ökade insjuknandet i cancer, och allt som följer av det.  
 
De flesta kroniker ska behandlas på vårdcentralen. Där finns också oftast den bästa kunskapen om 
dig och dina behov. Ofta är det också mest rationellt att organisera vården där genom att överföra 
kompetens och resurser dit från den sjukhusbaserade vården. Vi anser att det behövs allmänläkare 
och fler kompetenser, till exempel beteendevetare, på länets vårdcentraler.  
 
De senaste åren har primärvården byggts ut kraftigt, och idag utför vårdcentralerna en stor andel av 
den vård som tidigare endast utfördes på sjukhus, till exempel i fråga om diabetes, hjärtsvikt och 
andra stora folksjukdomar. Vi ser att den utvecklingen kommer att behöva fortsätta, samtidigt som 
första linjen behöver flytta ännu närmare många patienter med enklare åkommor. 
 
Ambulans  
 
Den akuta ambulansvården fungerar oftast bra. De senaste åren har investeringar gjorts i fler fordon, 
både traditionella ambulanser men också personbilar och bussar. Det har dock inte resulterat i att 
ambulansvården är likvärdig över länet. Specifikt Vingåker och Gnesta har betydligt längre insatstider 
än övriga kommuner, och det måste åtgärdas.  
 
Vi går till val på inrättandet av psykiatriska akutbilar, som bland annat kan sättas in vid försök till 
självmord, allvarliga psykoser och depressioner som måste hanteras akut på plats.   
 
Akuten  
 
Den akuta vården är livsviktig och får aldrig svika. De riktiga akuta fallen fungerar oftast, men 
påverkas ibland av störningar för att olika vårdkedjor inte är samordnade. Dessa störningar orsakar 
långa väntetider och frustration bland patienter och medarbetare. Vi ser ett stort behov av nya lokaler 
och ny utrustning för den akuta vården. 
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Vi går till val på att skapa drop-in mottagning inom akutmottagningen för lindriga åkommor, 
bemannad med distriktsläkare. Andras erfarenheter visar att en sådan mottagning kan ta ungefär var 
tredje patient, och därmed avlasta den traditionella akutmottagningen som därmed kan effektivisera 
sina insatser.  
 
Moderaterna går till val på: 
• Vårdköerna behöver kortas och tillgängligheten i vården ska öka. 
• Införande av psykiatrisk akutbil i Sörmland. 
 
 

Sammanhållen vård 
 
Trots att nästan alla varje år kommer i kontakt med vården, så är det en relativt liten andel av 
befolkningen som konsumerar det mesta av vården. Den stora majoriteten gör bara några enskilda 
besök, medan ett par tusen sörmlänningar är i behov av vård för hundratusentals eller miljontals 
kronor. Vi vill göra dem till prioriterade VIP-patienter. 
 
Vården är, som sagt, anpassad för akuta och avgränsade insatser, inte för kroniker och multisjuka 
personer. Det resulterar i att både dessa grupper blir förlorare.  
 
De allra flesta av VIP-patienterna har bara ett tillfälligt behov, oftast mindre än ett år. Nästan ingen 
konsumerar mycket i två år. Det innebär att dessa personer i huvudsak har ett tillfälligt behov av att få 
sin vård att vara sammanhållen.  
 
Barn  
 
Den svenska barnhälsovården är ett internationellt föredöme. En sammanhållen vård för barn och 
ungdomar är viktig eftersom det grundlägger en sund livsföring och möjliggör tidiga insatser. Vi vill 
stärka den uppsökande verksamheten kring de allra mest utsatta.  
 
Samarbetet med den kommunala elevhälsan är viktig, och vi går till val på att initiera försök med att 
hålla samman vården genom att elevhälsan och barnsjukvården organiseras gemensamt.  
 
Äldre 
 
Det är ett stort samhällsproblem att sjuka äldre ofta hamnar i det organisatoriska mellanrummet 
mellan kommunen och landstingets sjukvård. Vi måste arbeta för att skapa trygghet för den enskilde, 
oavsett om man bor hemma eller på särskilt boende, så att vården alltid finns när den behövs.  
 
I synnerhet äldre ska inte behöva besöka akutmottagningen i onödan. Så långt det är praktiskt möjligt 
ska vården anpassas till den enskilde, och erbjudas i hemmet genom mobila vårdinsatser.  
 
Psykiatri  
 
Allt fler mår dåligt och far väldigt illa psykiskt. Den psykiatriska vården behöver dels utveckla fler 
former för behandling som är beforskade, och dels förstärkas med ökade resurser. Det är viktigt att 
bryta tabun kring psykisk ohälsa så att fler känner att det är accepterat att söka hjälp.  
 
Den psykiatriska ohälsan slår i alla samhällsgrupper, och kryper stadigt nedåt i åldrarna. Även många 
äldre får idag mediciner mot depression och ångest. Det är en utveckling vi måste motverka genom 
positiva förebyggande insatser i samarbete med kommunerna och frivilligsamhället. 
 
Vi vill särskilt prioritera samarbetet mellan kommun och landsting i fråga om elevhälsan och barn- och 
ungdomspsykiatrin. Det behövs mer samarbete över de organisatoriska gränserna.  
 
Kroniker 
 
Allt fler människor lever idag med kroniska sjukdomar, och det blir allt vanligare att man har 
kombinationer av sjukdomar. Kroniskt sjuka behöver kontinuitet och långsiktighet i sin behandling. En 
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stor del av patienterna vårdas inom primärvården och det är därför viktigt att denna patientgrupp 
uppmärksammas. Med tidiga insatser är det möjligt att undvika inläggningar på sjukhus. 
Det är viktigt att stärka primärvården så att kroniker kan få trygghet och kontinuitet i sin vård, till 
exempel genom samordningssköterskor eller annan fast vårdkontakt. Vi går till val på att utveckla 
”patientskolor” inom fler områden, där patienter gemensamt utbildar sig inom sina diagnoser, och att 
stärka stödet till anhöriga.  
 
Vi vill utveckla konceptet med vårdoperatörer, vilket är en ny funktion i vården. Det är en 
sjuksköterska som håller kontakten med patienten med hjälp av telefon och video, och som med 
hjälp av teknisk utrustning kontinuerligt kan övervaka patientens medicinska värden.  
 
Multisjuka 
 
Tack vare medicinska framsteg kan vi leva allt längre med svåra sjukdomar, och då uppstår nya 
kombinationer av sjukdomar. Antalet multisjuka fortsätter att växa och de upptar nästan hälften av 
alla besök på akutmottagningarna.  
 
Svensk sjukvård är inte anpassad till multisjuka patienter eftersom dessa, mer än många andra, 
behöver få hjälp med ett helhetsperspektiv. Läkarkåren å sin sida är i huvudsak uppdelad efter 
kroppens olika organ och sjukdomar, och det är svårt att få de olika kompetenserna att samarbeta.  
 
Vi går till val på att utveckla fler vårdlotsar; det är särskilt utbildade sjuksköterskor som vägleder 
patienten och försöker skapa en mer sammanhållen vård.  
 
Moderaterna går till val på: 
• Vården för kroniker och multisjuka ska vara sammanhållen. 
• Fler vårdlotsar som hjälper kroniker och multisjuka att få hjälp direkt. 

 
 

Modernt ledarskap 
 
Sjukvården har en av samhällets viktigaste uppgifter, att hjälpa oss när vi är sjuka. Samtidigt är det 
den mest komplexa och svårstyrda verksamhet som finns. Vi måste därför ta vara på alla goda krafter 
som vill vara med och förbättra den, och det måste finnas tid avsatt under arbetsdagen för 
medarbetare att jobba med utveckling och utbildning.  
 
Världens viktigaste medarbetare 
 
För att bli en bättre vårdgivare måste sjukvården först bli en bra arbetsgivare. Det finns ingen vård 
utan medarbetare, så enkelt är det. Den negativa spiralen med brist på personal, måste vändas till en 
positiv utveckling där allt fler vill söka sig till den sörmländska vården.  
 
Det ska vara roligt att arbeta i vården och man ska känna att man räcker till. Arbetsvillkor är viktiga, 
men det är också arbetstakt, arbetsbelastning och arbetsmiljö. Det är viktigt att mandat följer på 
ansvar. Vi går till val på att förbättra arbetsklimatet så att alla medarbetare känner sig sedda och 
uppskattade, men också att alla medarbetare har rätt till mänskliga arbetstider med erforderlig 
dygnsvila.  
 
Den medicinska utvecklingen går väldigt fort. En viktig framgångsfaktor är därför att våga satsa på 
utbildning och kompetensutveckling.  
 
Stärk det nära ledarskapet 
 
Att vara ledare i vården innebär att ha Sveriges viktigaste chefsjobb. Det är i det nära ledarskapet 
som perspektiven bryts – där medborganas behov ställs mot tillgängliga resurser. Ibland är det ett 
omöjligt uppdrag. Desto viktigare är att de erbjuds det bästa stödet som finns.  
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Vi tror på att styra mot resultat. Då krävs det politiker som vet vad de vill, är tydliga med det och som 
har en långsiktig agenda. Det behövs färre, men tydligare mål att styra mot. Vi tror också att det är 
viktigt att ha ett tillåtande klimat där man lär sig av misstag.  
 
Tillsammans tänker vi ta kampen för att modernisera sjukvården. Den är livsviktig.  
 
Moderaterna går till val på: 
• Den viktigaste åtgärden för att förbättra sjukvården är att bli en bättre arbetsgivare. 
• Stärk det verksamhetsnära ledarskapet i vården. 
 
 

Infrastruktur och kollektivtrafik – för en smidigare vardag 
 
Stockholm-Mälarregionen växer och blir allt viktigare för hela Sveriges utveckling och 
konkurrenskraft. Varje dag reser 700 000 regioninvånare över kommungräns för att komma till jobbet. 
Av dessa passerar 200 000 pendlare en eller flera länsgränser.  
 
För att Stockholm-Mälarregionen ska hålla ihop och fungera måste vi få statsmakterna att satsa mer 
resurser här hos oss. Det handlar om satsningar på drift och underhåll så att robustheten i våra 
system blir bättre. Men det handlar också om investeringar i framtidens vägar och spår.  
 
Om vi i Södermanland skall lyckas med att få ökade resurser till vår del av regionen så måste vi bli 
ännu bättre på att samarbete med våra grannar i Stockholm-Mälarregionen. Bland annat för att vi 
tillsammans blir starka i våra krav men framförallt för att satsningar i infrastruktur och kollektivtrafik 
måste hänga ihop i ett storregionalt perspektiv. Det är när vi är bra på att beskriva hur satsningar i vår 
region stärker tillväxten, ökar bostadsbyggandet och förbättrar funktionaliteten på arbetsmarknaden 
som vi får igenom våra krav.  
 
Den digitala infrastrukturen är minst lika viktig. Utan säkra uppkopplingar fungerar varken näringsliv 
eller privatliv. Mobilmottagningen måste bli bättre i hela länet. Detta är särdeles viktigt på bussar och 
tåg, för att medborgarna ska kunna använda pendlingstiden på bästa möjliga sätt.  
 
Att resa kollektivt måste också innebära att man ska kunna känna sig trygg under hela sin resa, 
därför vill vi stärka det förebyggande trygghetsarbetet. Bland annat bör införandet av Nattstopp 
övervägas. Nattstopp innebär att ensamresenärer i samtal med busschauffören innan avfärd kan be 
om att få bli avsläppt mellan två busshållplatser.  
 
Moderaterna går till val på: 
• Ökade resurser till underhåll och nyinvesteringar i vår infrastruktur. 
• Satsningar som förbättrar robustheten i vår kollektivtrafik. Fler tåg behöver gå och ankomma på 

utsatt tid. Standarden och komforten på tågen behöver höjas och korta restider skall 
eftersträvas. Man ska kunna lita på vår kollektivtrafik. 

• Fler avgångar med tåg och buss där många reser och där ett ökat resande förbättrar 
arbetsmarknaden för sörmlänningarna och stärker tillväxten.  

• Tidtabeller som man kan lita på och som håller över tid. Människor måste kunna planera sina liv.  
• Enkla och prisvärda biljetter som underlättar resande i hela regionen. Movingo är en stor 

framgång och måste fortsätta utvecklas. 
• Utbyggd digital infrastruktur, inklusive förbättrad uppkoppling på länets bussar och tåg. 
• Bättre samverkan över länsgränserna. 
• Verka för införande av Nattstopp och andra trygghetsskapande åtgärder. 
 
 

Bostadsbyggande – för fler sörmlänningar 
 
Fler måste få sin första bostad och den akuta bostadsbristen måste bekämpas. Därför måste 
bostadsbyggandet öka och det befintliga bostadsbeståndet nyttjas bättre. Moderaterna arbetar för 
en bostadsmarknad där ingen ska behöva tacka nej till jobb eller studier på grund av att det inte går 
att hitta boende.  
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Det är en hel del som skulle behöva göras på nationell nivå. Förenklingar i Plan- och Bygglagen, 
flexiblare bullerregler och strandskydd och förenklade byggregler är några exempel. Det behövs 
också generösare regler för andrahandsuthyrning och en översyn av skatter i syfte att förbättra 
rörligheten på bostadsmarknaden. Moderaterna verkar för regelförenklingar både nationellt och 
lokalt. 
 
Kommunerna har planmonopol och därmed en avgörande roll i arbetet med att få en bättre 
fungerande bostadsmarknad. Med Moderaternas förslag om förenklingar och reformering av 
nationella lagar och regler skulle arbetet på lokal nivå underlättas. 
 
Kommunerna måste prioritera att ha genomarbetade och aktuella översiktsplaner och god 
framförhållning i arbetet med detaljplaner. Det behövs attraktiva boendemiljöer för olika hushåll i olika 
skeden i livet i Södermanland. En fungerande bostadsmarknad kräver mångfald i utbud och 
upplåtelseformer. För att det skall kunna uppnås krävs också ett gott samarbete med byggföretag 
och markägare. 
 
Regionen skall ta ansvar för att samverka med kommunerna i syfte att underlätta bostadsbyggande. 
Till exempel genom att prioritera insatser kopplade till infrastruktur och kollektivtrafik på ett sätt som 
gynnar bostadsbyggande och tillväxt. Regionen skall också samverka med olika aktörer, företag och 
myndigheter, för att underlätta bostadsbyggande. 
 
Moderaterna går till val på: 
• Insatser som underlättar för bostadsbyggande till exempel genom satsningar på infrastruktur 

och kollektivtrafik. 
• Samverkan mellan kommuner, byggföretag och myndigheter i syfte att underlätta 

bostadsbyggande. 
• Regelförenklingar och reformer som underlättar bostadsbyggande – både nationellt och lokalt. 
 
 

Hållbar tillväxt – för oss och framtiden 
 
Miljö- och klimatfrågor engagerar allt fler, vilket är väldigt positivt då frågorna är oerhört viktiga. 
Ingångarna i hållbarhetspolitiken är dock många, och det finns stora skillnader i hur man ser på 
framtiden och de åtgärder som behöver göras för att nå resultat. Vår grunduppfattning är att 
miljöframsteg ligger parallellt med ekonomisk tillväxt och ökat välstånd. 
 
Utan tillväxt är det svårt att göra miljöanpassningar på ett effektivt sätt. Ju bättre vi människor får det, 
desto större möjligheter har vi att göra världen till en bättre plats att bo på. Därför går ekonomisk 
tillväxt, välstånd och demokrati hand i hand med miljö- och klimatförbättringar.  
 
Vi vill att samhällets service ska kunna ges så nära människan som möjligt. Gärna digitalt, men vi vill 
också öka samverkan med våra grannar så att det ska vara möjligt för sörmlänningar som har 
närmare till service, såsom skola eller barnomsorg, i en annan kommun ska kunna nyttja den. Detta 
innebär också att se över upphandlingsregler för att möjliggöra ökad hållbarhet och i större 
utsträckning kunna göra lokala val. 
 
Miljöfrågor kan dock aldrig enbart vara lokala – förändringar måste ske såväl lokalt, regionalt och 
nationellt som internationellt. Vår strävan är att arbeta för att alla dessa perspektiv skall tas till vara. 
Den nya tekniken möjliggör för stora förbättringar inom korta tidsrymder. Här är politikens ansvar att 
göra det lättare för människor och organisationer att göra rätt val utan att fördyra eller krångla till det. 
Mer flexibilitet och öppenhet för nya lösningar – så bygger vi ett hållbart samhälle tillsammans. 
 
Moderaterna går till val på: 
• Fokus på långsiktigt hållbar utveckling och tillväxt. 
• Ökade satsningar på digitalisering och ett hållbart näringslivsklimat. 
• Stärkt arbete för att öka innovationskraften och minska onödiga regleringar. 
• Förbättra upphandlingsregler för ökad hållbarhet och ökade möjligheterna att upphandla mer 

lokalproducerade varor. 
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• Satsningar på kollektivtrafiken. 
• Utökat samarbete med grannarna för högre tillgång till samhällsservice. 
 
 

Digitaliseringens möjligheter – en garanti för välfärden 
 
Digitaliseringens framfart de senaste decennierna har varit snabb och haft stor betydelse för 
samhällsutvecklingen. Vi vill ta tillvara på kraften och möjligheterna för att utveckla och förbättra vår 
samhällsservice. Och vi vill, genom att ligga i framkant när det gäller digital infrastruktur, ge 
människor och företag i Södermanland goda förutsättningar. 
 
Att nyttja digitaliseringens positiva effekter är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda en service med 
den kvalitet och tillgänglighet som sörmlänningarna har rätt att kräva. En smartare välfärd med ökad 
valfrihet, högre kvalitet och ökad effektivitet är vår målsättning.  
 
Moderaterna går till val på: 
• Att förnya den offentliga servicen och anpassa den till moderna förväntningar och möjligheter. 
• Samordning av insatser för att bygga ut digital infrastruktur. 
• Att sträva efter en enklare vardag för privatpersoner och företag. 
• Stödja och prioritera innovation som ger ökad valfrihet, högre kvalitet och ökad effektivitet i 

verksamheten. 
• Långsiktigt hållbar utveckling genom innovativa lösningar. 
 
 

Kompetensförsörjning – för framtiden 
 
Bristen på rätt kompetens är ett tillväxthinder för företag. Det finns brister i utbildningssystemet som 
enbart kan rättas till på nationell nivå. Men det finns också en hel del vi kan göra på lokal och regional 
nivå.  
 
Vi anser att det behövs ett närmare samarbete mellan utbildning och arbetsliv. Ett exempel på det är 
Mälardalens tekniska gymnasium i Södertälje. På utbildningen får eleverna studera i en verklig 
arbetsmiljö med utökat antal studietimmar vilket innebär att de får arbetslivserfarenhet medan de 
studerar.  
 
Vi vill öka samverkan kring utbildningar på regional nivå, bland annat genom en gemensam planering 
och dimensionering av gymnasieskolan. Det leder till att regionens samlade resurser nyttjas på bästa 
sätt och de sörmländska eleverna får tillgång till fler, och bättre, utbildningar. 
 
Vi behöver även stärka insatserna framförallt för integrering av våra nyanlända men också för de som 
står utanför arbetsmarknaden. Här vill vi moderater se en ökad samordning och sammanslagning 
mellan olika myndigheter och enheter för att skapa kortare och snabbare vägar in till egen försörjning 
och självförverkligande. 
 
Moderaterna går till val på: 
• Bättre matchning mellan utbildning och efterfrågad kompetens. 
• Bättre förutsättningar för medvetna studie- och yrkesval. 
• Fler chanser till yrkesutbildning senare i livet genom utvecklad yrkesinriktad vuxenutbildning och 

flexibla studiemöjligheter. 
• Förberedande utbildningar för att fler ska få tillträde till yrkeshögskoleutbildningar. 
• Samverkan kring utbildningar på regional nivå, bland annat via gemensam planering och 

dimensionering av gymnasieskolan. 
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Näringslivsklimat – för en attraktiv region 
 
Företagsamhet är grunden för vårt välstånd och driver samhället framåt. Det skapar arbetstillfällen 
och tillväxt, vilket i sin tur ger skatteintäkter som finansierar vår gemensamma välfärd. 
 
Det behöver göras mycket på den nationella nivån för att förbättra företagsklimatet i landet. Men det 
är lika viktigt att det arbetas på den kommunala och regionala nivån med att eftersträva ett bra lokalt 
företagsklimat. Ett gott näringslivsklimat i vår region bygger också på att onödiga administrativa 
gränser kommunerna emellan suddas ut. 
 
Den regionala nivån bidrar bäst genom att prioritera att arbeta med infrastruktur, kollektivtrafik, 
bostadsbyggande, kompetensförsörjning och högre utbildning. 
 
Vi vill att den regionala nivån bidrar genom att samverka med kommunerna och näringslivet för att 
lyfta fram goda exempel. Ett framgångsrikt Södermanland måste ha ett av Sveriges bästa 
företagsklimat. Då kan vi bättre än idag ta tillvara på de goda förutsättningar som finns i vår region.  
 
Kommun, region och stat ska stötta och underlätta för enskilda och företag, inte stå i vägen eller 
konkurrera. 
 
 
Moderaterna går till val på: 
• Förbättrat lokalt företagsklimat. 
• Förbättrad infrastruktur och kollektivtrafik. 
• Ökat bostadsbyggande med mångfald i attraktiva boendemiljöer. 
• Bättre matchning mellan utbildning och efterfrågad kompetens. 
• God tillgång till högre utbildning. 
• Stärkt arbete för att minska onödiga administrativa hinder inom regionen. 
• Prioritera regionens kärnverksamhet och låta andra aktörer driva kringverksamheter. 
 


