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Utgångspunkter för idéprogrammet
Medborgerlig Samlings politik vill ge människor och företag goda förutsättningar, så att
regionen kan verka och leva genom sin egen skaparkraft. Ett led i att bättre ta tillvara det
lokala civilsamhället är att ge möjlighet till ökat regionalt självstyre. Makt och ansvar ska vara
lokalt förankrade och nära de som berörs av besluten.
Medborgerlig Samling (MED) Västmanland har i detta idéprogram tagit fram de
regionalpolitiska ambitioner som distriktet har, och som kommer att drivas i Region
Västmanland, om mandat anförtros av regionens väljare i valet till regionfullmäktige år 2022.
Idéprogrammet betonar att MEDs politik är liberal när det gäller individens rättigheter och
den ekonomiska politiken. MEDs politik är konservativ i fråga om synen på samhället,
kulturen och långsiktig hållbarhet. I den liberalkonservativa traditionen är människan stark,
med förmåga att ta ansvar och att råda över sig själv. Medborgerlig Samling förkastar därför
identitetspolitiken som blivit allt vanligare i Sverige. I den anser man att hierarkier baseras på
makt mellan grupper. Människan är mer komplex än så och alla med exempelvis en viss
hudfärg eller sexuell läggning tycker och tänker inte lika. MED vill bygga ett starkt och
meritokratiskt samhälle där människor ska ha förutsättningar att utveckla sin fulla potential
och förväntas bidra till det gemensamma; då får vi en äkta mångfald.

MED prioriterar skattesänkningar framför bidragssystem, samt strävar efter att minska den
offentliga sektorn så den kan fokusera på sin kärnverksamhet. MED vill ha ett fritt, icke
subventionerat civilsamhälle med en verksamhet som inte styrs av statliga medel.
Medborgarskapet är centralt för Medborgerlig Samlings politik och hänger även ihop med
inriktningen av integrationspolitiken. MEDs politik syftar till att förbättra förutsättningarna för
en nyanländ person som fått uppehållstillstånd att kunna uppnå högt ställda kriterier, bli
fullvärdig medborgare och bidra till samhället som en jämlike bland jämlikar.
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I Region Västmanland vill Medborgerlig Samling i korthet
●

Begränsa den skattefinansierade offentliga verksamheten till en kraftfull och
fokuserad kärnverksamhet - mer av “viktigt-att-ha” istället för “fint-att-ha”.

●

Genom kraftsamlingar kring SFI och regionala arbetsmarknadsinsatser stärka
förutsättningarna för personer som fått uppehållstillstånd att uppnå medborgarskap
och integrera sig i samhället.

●

Slopa användningen av regionala skattemedel till att stödja föreningar eller samfund,
med undantag för att upprätthålla skydd och säkerhet där behov finns.

●

Ge de regionala vägnäten mer resurser.

●

Öka användandet av närproducerad mat i regionens verksamheter.

●

Skapa mer tydlighet, saklighet och samverkan i politiken
○

MED är redo att samtala- och samarbeta i sakfrågor med samtliga
demokratiskt valda partier.
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Demokrati och Civilsamhälle
Medborgerlig Samling är ett liberalkonservativt parti. Det innebär att vi utgår från en tilltro till
individens förmåga att fatta beslut gällande sin ekonomi och sitt liv. Statens, regioners och
kommuners inblandning i medborgarnas liv bör eftersträvas att vara så minimal som möjligt.
Individen ska värnas genom att staten litar på och ger varje medborgare möjligheten att
forma sitt eget liv med den frihet och ansvar det innebär. Staten, regioner och kommuner ska
vara små och effektiva med fokus på sina kärnuppgifter. Eftersom regionen tar på sig
ansvaret för att tillhandahålla medborgarna med viktiga tjänster som t.ex hälso- och
sjukvård, regionalt utvecklingsansvar och regional infrastruktur så är det ytterst viktigt att
dessa håller en hög standard.
Medborgarnas skattemedel och politikernas tid ska i så hög grad som möjligt fokuseras på
dessa systemkritiska uppgifter. Större beslut med långtgående konsekvenser måste i högre
utsträckning förankras med regionens invånare. Exempelvis för större ekonomiska
satsningar och regionala projekt som riskerar att inkräkta på individens liv och frihet bör
medborgaren själv få möjlighet att påverka.
●

Den skattefinansierade verksamheten ska vara liten och effektiv med fokus på dess
kärnuppgifter.

●

Regionen ska inte använda skattemedel till att stödja föreningar eller samfund, med
undantag för att upprätthålla skydd och säkerhet där behov finns.

●

Slopa skattemedel till föreningslivet - men behåll stöd till barn- och
ungdomsverksamhet samt viss icke-kommersiell idrottsverksamhet.
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Ekonomi och Skatter
Stat, region och kommun tar diskret in skatter och ger tillbaka med pompa och ståt.
Medborgerlig Samling anser att individen bättre själv avgör var dennes pengar ska
spenderas, än att detta beslutas av stat, region och kommun. Medborgerlig Samling verkar
för att minska skattetrycket till en nivå kring 30% av BNP, jämfört med dagens dryga 40%.
Transparens i hur skattemedel inhämtas och hur de spenderas är fullt möjligt med dagens
teknik och bör eftersträvas i största möjliga mån. Detta kan motverka fusk, slöseri och
onödig byråkrati, samt bygga ett verkligt förtroende mellan medborgare och det offentliga.
●

Använd dagens teknik för transparens i hur skattemedel inhämtas och spenderas.
Skatteanvändningen ska i möjlig mån vara överskådlig och långsiktigt förutsägbar.

●

Minimera transfereringar mellan stat, region, kommun, företag och individ.

●

Prioritera det offentligas kärnverksamhet och begränsa övrig verksamhet.
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Infrastruktur
De flesta är beroende av bilen för att få vardagen att gå ihop. Människors transportbehov
bestäms efter de förutsättningar de har där de bor och verkar, såväl som baserat på de
säkraste transportsätten för individen. En god livskvalitet i samhället är beroende av väl
fungerade transportmöjligheter. Både personer och gods behöver kunna ta sig fram på ett
smidigt, prisvärt och ändamålsenligt sätt. Medborgerlig Samling jobbar för att regionala
transportleder och kollektivtrafik ska planeras och byggas ut så att de tillgodoser
medborgarnas behov.
●

Av både kommunikations- och trygghetsskäl bör ex. kommunöverskridande tåg- och
busstrafik både samordnas och gå oftare på kvällar/helger.
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Integration
Alla invånare ska ha samma möjlighet att leva ett självständigt liv fritt från kulturella och
religiösa påtryckningar, samt hot och våld. Som ett liberalkonservativt parti med stor tilltro till
individen anser Medborgerlig Samling att en lyckad integration i det svenska samhället
börjar med att skapa rätt förutsättningar och incitament. Därefter är det upp till individen att
anpassa sig. Det måste löna sig att lära sig språket och anpassa sig till det svenska,
sekulära samhället.
Ju större kulturell skillnad som finns mellan en individ och ett samhälle, desto svårare är det
för individen att integrera sig. Dagens integrationsproblematik kommer till stor del från oviljan
hos svenska politiker att se och erkänna dessa svårigheter. En förståelse för, och ärligt
erkännande av de kulturella skillnader och de problem dessa kan ge upphov till är första
steget till en lyckad integration.
●

Genom kraftsamling kring SFI samt regionala arbetsmarknadsinsatser stärks
förutsättningarna för personer som fått uppehållstillstånd att uppnå medborgarskap
och integrera sig i samhället. Metodutveckling uppmuntras och de SFI-lärare och
språkstödjare som lär ut svenska ska i möjligaste mån ha svenska som sitt
modersmål, alternativt ha ett korrekt uttal.

●

Inför krav att för att få praktik och jobba med brukare, barn, och äldre inom vård och
omsorg ska man ha klarat SFI C-nivå. Det är inte lämpligt att personal samt
brukare/barn, såväl som äldre inom vård och omsorg ska vara en del av
svenskundervisningen för de anställda.

●

Genomlys användandet av översättningar och tolkanvändning i offentlig verksamhet i
regionen och verka för att offentligt bekostad användning av tolk och översättning av
dokument bara ska användas där det är absolut nödvändigt.
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Jordbruk
Sverige är ett föredöme när det gäller jordbruk och djurskötsel, där både konventionell och
ekologisk produktion har en viktig roll att fylla. Svensk självförsörjningsgrad av livsmedel har
dock sjunkit och är idag alldeles för låg. Sverige skulle kunna producera mat till hög
självförsörjningsgrad utan överanvändning av antibiotika, utan stora mängder skadliga
kemikalier och med rimliga löner. Vid ett krisläge behöver tillgången på livsmedel vara
betydligt bättre än den är idag. Svenskt jordbruk och djurhållning är en viktig del av Sverige
och bidrar till biologisk mångfald, öppna landskap och en levande landsbygd.
Medborgerlig Samling vill reducera kostnader och förenkla de regelverk politiker har
påtvingat svenskt jordbruk och djurhållning. Det behöver bli enklare att bedriva en lönsam
näringsverksamhet än vad det är idag. Man ställer idag höga krav på inhemsk produktion
samtidigt som man upphandlar varor som inte alls uppfyller dessa krav. Kraven som ställs på
produktion måste harmoniera med de krav som ställs på upphandlingar för att inte
missgynna den inhemska produktionen.
●

Regionens verksamheter ska i större grad verka för att använda mer närproducerad
mat. Detta bidrar i sin tur till att öka självförsörjningsgraden för svensk
livsmedelsproduktion.

●

Lokala producenter ska kunna konkurrera med utländska producenter på lika villkor.
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Kultur, Fritid och Föreningar
Medborgerlig Samling anser att kultur, fritidsaktiviteter och föreningsverksamhet ligger
utanför det offentligas kärnverksamhet. När den offentliga sektorn finansierar sådan
verksamhet konkurrerar den med enskilda aktörers initiativ samt undergräver den enskildes
möjlighet att själv bestämma vad man vill lägga pengar på för fritidsaktiviteter. Detta
resulterar i en ensidig och fantasilös kultur. Medborgerlig Samling avser att genomföra
omfattande skattesänkningar som lägger pengarna och makten som krävs för att driva
dessa verksamheter i medborgarnas händer istället för statens. Undantag kan göras för
infrastruktur kring barn- och ungdomsverksamhet samt idrottsrörelsen där det finns särskilda
skäl för offentligt stöd för att de föreningarna ska kunna existera. Anläggningar vars
användning riktar sig till skolor och allmänheten, utan krav på delaktighet i föreningar kan
komma att fortsätta finansieras på regional nivå.
I huvudsak bör offentliga bidrag ersättas med skatteavdrag samt donationer från
privatpersoner och företag. På så vis kan medborgarna själva avgöra vilka organisationer
och föreningar de vill stödja, istället för att det beslutet tas av regionen. Skattemedel ska inte
användas av regionen till att stödja föreningar eller samfund, med undantag för att
upprätthålla skydd och säkerhet där behov finns. Den verksamhet som har offentligt stöd
eller bedrivs offentligt ska vara fri från religiöst och politiskt inflytande samt identitetspolitik.
●

Låt medborgare själva finansiera kultur, fritidsaktiviteter och föreningar istället för att
detta görs genom staten.

●

Villkora indragen offentlig finansiering med skattesänkningar.

●

Regionen ska inte använda skattemedel till att stödja föreningar eller samfund, med
undantag för att upprätthålla skydd och säkerhet där behov finns.
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Sjukvård
Det hjälper inte att ha Europas modernaste och dyraste sjukvård om människor ändå dör
medan de väntar i köerna för att få ta del av den. Sveriges sjukvård får inte lappas och lagas
mer, utan behöver reformeras om i grunden. Genom att frånta regionerna ansvaret för
vården kan vi minska den politiska detaljstyrningen såväl som de svällande kostnaderna.
MED vill därav minimera den politiska styrningen och överlåta planering och organisering till
de som är bäst beskaffade att göra det – sjukvårdspersonalen.
Vid centralstyrning är det inte patienter, som behöver vård, eller vårdpersonal som ger
denna vård som primärt planerar, organiserar eller beslutar. Istället är det politiker och
byråkrater som organiserar runt patienter och vårdgivare så att de ofta, men inte alltid, möter
varandra i tid. Det resulterar i en resursslukande organisation där måttet vård per krona inte
faller väl ut.
MED vill se ett ett system med fri etableringsrätt, för att det ska kunna fungera kan det dock
inte finnas någon möjlighet för existerande vårdgivare, som dagens regioner, att blockera
etablering. Konkurrens måste få råda, väl fungerande enheter måste snabbt kunna
konkurrera ut andra, sämre och dyrare vårdgivare. För att få en sund marknad är det också
grundläggande att beställnings- utförar- och betalningsfunktion separeras.
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Socialtjänst och Arbetsmarknadsinsatser
Alla vuxna har inte möjlighet att försörja sig själva, vi har därav ett ansvar att ingen ska
lämnas helt utanför samhällets trygghetssystem. För att systemet ska fungera har vi
samtidigt ett ansvar att de som har förmågan får komma till sin rätt på arbetsmarknaden.
Ibland behövs återhämtning, anpassningar eller stöd, men målet är att ingen vuxen
människa ska passiviseras i långvarigt bidragsberoende, utan ha möjlighet att jobba till
100% av sin förmåga. MED anser att regionala initiativ liknande Hjälpmedelscentrum, som
underlättar i arbetsliv och vardag för personer med exempelvis rörelsehinder, kognitiva
funktionsnedsättningar och kommunikationssvårigheter, generellt sett ska kvarvara under
regionens finansiering.
●

Målet för arbetsmarknadsinsatser ska vara att personer i arbetsför ålder ska försörja
sig själva.

●

Arbetsmarknadsinsatser ska vara resultatorienterade, med fokus på näringslivets och
offentlig sektors behov av kompetensförsörjning.

●

Uppmuntra och underlätta för myndigheter att samverka kring individer som har
behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering.

●

Initiera ett arbete kring hur ett stöd av digitalisering och välfärdsteknik kan bidra till att
fler personer i regionen ska kunna få- och behålla ett arbete.
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