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Inledning 
Medborgerlig Samling är ett liberalkonservativt parti bildat 2014.

Partiets mål är ett långsiktigt hållbart samhälle där individens frihet och framtida generationer 
sätts i fokus. I det samhälle vi vill bygga fokuserar staten på kärnverksamhet och civilsamhället 
har en framträdande roll för samhällsbygget. Vi anser att utvecklingen av samhället ska baseras 
på evidens och pragmatism snarare än ideologiska utopier.


Medborgerlig Samling har tillkommit som ett svar på såväl akuta som långsiktiga 
samhällsproblem som det politiska etablissemanget i Sverige inte har lyckats ta sig an. Det 
saknas både idéer och politiskt ledarskap för att vi som land ska kunna hantera dessa problem.


Region Halland 
Region Halland omfattar Hallands län med 340 243 invånare (2021). Regionens ansvarsområden 
är:

• hälso – och sjukvårdsfrågor

• kollektivtrafik genom Västtrafik samt Hallandstrafiken

• regional utveckling

• kulturell verksamhet genom ägande av flera kulturella institutioner som teater Halland samt 

samarbete med stiftelsen Hallands länsmuseer, Art Inside Out, Rum för Dans och Musik 
Hallandia. 


Medborgerlig Samling i region Halland 
Region Hallands viktigaste uppgift är enligt vår mening att prioritera att de skattemedel som står 
till förfogande används på bästa sätt. Detta sker inte idag, då många av regionens 
ansvarsområden utgör dels ett inte kostnadseffektivt utnyttjande av skattemedel samt inte hör till 
kärnområdena.

Detta program redovisar ansvarsområdena område för område, samt MED:s utgångspunkter för 
förändringar i regional politik.


Hälso- och sjukvårdsfrågor 
För att det ska finnas en väl fungerande sjukvård i hela regionen, vill MED markera detta genom 
att inleda med regionens hälso- och sjukvårdsfrågor. 


Från politiskt håll är det populärt att utlova diverse vårdgarantier, men då det är brist på leg. 
sjuksköterskor som lett till stängda avdelningar och minskade vårdplatser blir garantierna 
meningslösa. 


Medborgerlig Samling vill angripa problemets orsaker istället för att försöka låtsas att allt ordnar 
sig med fler tomma garantier. Vi vill se en utredning av den framtida vården som tar avstamp i en 
framtida situation där regionerna avvecklas och staten har huvudansvaret för vården. Vi behöver 
se över hur vården ska fördelas över den nu befintliga regionen där både behov och tillgänglighet 
blir den bästa möjliga. Den högspecialiserade vården gagnas av att koncentreras på få platser 
och med ett statligt huvudmannaskap finns möjligheten att fördela den geografiskt på ett sätt som 
kan stödja forskning och utbildning. 


Än mer viktigt är att se över hur primärvården ska organiseras med vårdcentraler och närakuter. 
Närakuter ska avlasta akutmottagningarna med jourverksamhet dygnet runt. En översyn bör 
också göras hur dessa ska fördelas geografiskt för att ge alla invånare i regionen, om inte samma 
men i alla fall en acceptabel tillgång till sjukvård för att nå de nationellt framtagna hälso- och 
sjukvårdsmålen. 




	 	
Vi behöver se över hur sjukvård på landsbygden och i skärgården ska organiseras. Hur många 
ambulanser, ambulansstationer och ambulanshelikoptrar ska det finnas och hur ska de fördelas 
över regionen för att göra mesta möjliga nytta och kunna nå vårdbehövande inom rimlig tid, samt 
att komma tillrätta med att ambulanserna inte används som TAXI utan endast för akuta 
sjukdomsfall. 


Vi menar inte att allt är fel med vården i Halland, men i ljuset av att vi har svår brist på leg. 
sjuksköterskor som skall utföra läkarens ordinationer, brist på denna yrkeskategori innebär att 
läkare får göra sjuksköterskeuppgifter eller att vårdavdelningar måste stänga. 


MED anser att både personal och medborgare skall ha ett starkt inflytande över hur vi organiserar 
vården i framtiden. Tillsammans formar vi en vision och utifrån den får vi prioritera vad vi har råd 
med. Vi är också övertygade om att problemen i vården löses av de som har yrkeskunskap inom 
vården om vi ger rätt förutsättningar för att åtgärdar orsakerna till dem. Har vi en bra organiserad 
vård där personalen har konkurrenskraftiga löner utifrån ansvar och kompetens, en ekonomisk 
styrning som fungerar på ett tillfredställande sätt kommer många av problemen i vården med 
väntetider och stängda vårdplatser att lösas. Det är dags att inse att stafettpersonal inte är ett 
problem för vården utan en konsekvens av att inkompetenta politiker tillåts fortsätta att rasera 
vården. 


Minska administrationen 
Det är närmast en naturlag att administrativa enheter alltid växer och de blir alltmer inriktade på 
sina egna behov istället för att stödja den verksamhet som de en gång var till för. Det värsta med 
en växande administrativ överbyggnad av kolossalformat är att den blir en belastning för vården. 
All personal inom administrationen måste givetvis producera något för att motivera sin existens 
vilket leder till en massa styrdokument, statistik och samverkansmöten som många gånger bara 
leder till dokument som ligger på en hylla och dammar.


Medborgerlig Samling vill skära kraftigt i administrationen samtidigt som vi vill se till att vi till fullo 
utnyttjar personalens kompetens utan onödig administration. För att uttrycka det lite raljant ska 
kirurger operera och inte sitta i möten med administratörer eller fylla i olika enkäter som mäter det 
ena och andra. Leg. sjuksköterskor ska utföra läkarens ordinationer och ansvara för att den 
kvalificerade omvårdnaden håller en säker och hög kvalité till patienten. Undersköterskor 
assisterar sjuksköterskor i den allmänna omvårdnaden av patienten. Läkare ansvarar för att rätt 
vård och prioriteringar av vård tillgodoses med hög kvalité. Medicinska sekreterare assisterar och 
frigör tid för läkare och sjuksköterskor gällande journalskrivning mm. MED vill ge 
konkurrenskraftiga löner utifrån kompetens, ansvar och utbildningsnivå. Det ska synas i 
lönekuvertet. 


Till att börja med vill vi att regionen omedelbart inför ett anställningsstopp för administrativ 
personal. Syftet med detta är att återbesättande av personal som slutar skall ske genom 
organiserad utnyttjande av redan befintlig och meriterad och kompetent personal. Vi är fast 
övertygade om att vi med de förändringar som vi i övrigt gör, medför att vi kan skära ner 
administrationen kraftigt. Även om det stor sannolikhet redan idag skulle gå att skära ner 
administrationen med 50% skulle det förutsätta att vi hade egen majoritet i regionen varför vi som 
målsättning för den kommande mandatperioden ska försöka minska det administrationen ökat, 
lyckas vi med mer får det bli en bonus att glädjas över. Karolinska Sjukhuset har genomfört 
ovanstående omorganisation med mycket goda resultat. Genom mindre administration har 
Karolinska sjukhuset gått från ett underskott till ett överskott i budgeten och samtidigt levererat 
MER sjukvård till medborgarna i Stockholm, betat av vårdköerna trots att de vårdat flest 
Covidsjuka på IVA i hela landet. Genom statlig försorg vill MED också i större utsträckning 
digitalisera verksamheterna till nytta för vårdpersonalen med resultatet att mer tid ägnas åt 
patienterna. Win-win för samtliga. 




	 	
Minska	antalet	politiker	i	regionen	
På sikt vill Medborgerlig Samling avveckla landstingen och överföra vården till statlig regi. Det är 
en fråga för riksdagen att besluta om men det finns möjligheter inom ramen för den nuvarande 
lagstiftningen att påbörja det arbetet i region Halland. Enligt kommunallagens 5 § är lagkravet att 
det ska finnas minst 71 ledamöter i landsting med över 200 000 röstberättigade. I nuläget sitter 
det 71 ledamöter i regionfullmäktige vilket korrekt enligt lag men knappast är nödvändigt. Politiker 
tillför inget till vården, snarare tvärtom eftersom de nu sittande förlorat förmågan att prioritera 
kärnverksamheter. 


Frågan är om det överhuvudtaget ska finnas politiker annat i regionfullmäktige som tar rambeslut 
som sedan överlämnas till professionellt tillsatta styrelser som ansvarar för verksamheterna i 
regionen. Motargumentet för att avveckla massan av politiker är demokratin, men på vilket sätt 
tjänar det demokratin om inkompetenta politiker kontinuerligt avvecklar vårdplatser och 
vårdcentraler i region? MED arbetar för att kommunallagen ska ändras så att färre politiker krävs i 
de regionfullmäktige i hela riket.


Under	kommande	mandatperiod	vill	MED	därför	verka	för	att:	

• Stoppa sparkraven inom hälso- och sjukvården genom att omfördela pengar från kulturen 
till vården


• Utreda hur den framtida sjukvården ska organiseras ur ett personal- och patientperspektiv 
där vi tillvaratar kompetensen hos personalen på bästa sätt samtidigt som tillgängligheten 
blir den bästa tänkbara.


• Öka den tid som läkare och sjuksköterskor lägger på patientens vård. Detta kan ske 
genom att anställa sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden och medicinska 
sekreterare, som gör de arbetsuppgifter de är utbildade till.


• Minska antalet administratörer som arbetar med kommunikation och liknande verksamhet.  

• Se över de avtal som reglerar övertidsersättning, vilka i sin nuvarande form byggt upp en 
enormt skuldberg i form av inarbetade tidbanker, vilket i sin tur medför ett allt större behov 
av inhyrd personal, samt uteblivet utnyttjande av redan anställda läkare.


• Professionalisera ledningen av vården genom att i första hand rekrytera läkare och 
sjuksköterskor till chefsposter på olika nivåer.


• Införa mottagningar för akut lättare vård dygnet runt utan förbokning som en mellannivå 
mellan sjukhusens akutvård och vårdcentralernas primära vård.


• Minska tiden från remiss till specialistvård från dagens 90 dagar till 30 dagar.


• Anlita väktare för att skapa ökad trygghet inom sjukvården, framför allt akutvården.


• Införa ett anställningsstopp för personal till administrationen


• Det totala antalet politiker i regionen minskas genom sammanslagningar och nerläggningar 
av styrelser och nämnder




	 	
Infrastruktur och kollektivtrafik 
En genomtänkt och väl fungerande infrastruktur är en förutsättning för både företag och 
privatpersoner i regionen. Västlänken och höghastighetståg är exempel på hur fartblinda politiker 
vill delta i prestigefyllda projekt där nyttan av investeringarna knappast står i proportion till 
kostnaden. Medborgerlig Samling har verkat för att stoppa Västlänken och byggandet av 
höghastighetståg till förmån för mindre kostsamma men mer effektiva projekt som gynnar både 
företag, privatpersoner men samtidigt är miljömässigt riktiga. 


För att kollektivtrafiken ska vara ett alternativ krävs det att den motsvarar de behov som finns. 
Behoven ser olika ut gällande lokaltrafiken i Halland, större tätorter har inte samma utmaningar 
som mindre orter och på landsbygden. Kollektivtrafiken utvecklas inte genom att straffa bilismen 
genom att försvåra för trafiken, tvärtom kommer det att leda till att kollektivtrafiken kommer att få 
problem med framkomligheten och blir en än mer ointressant alternativ till egna transporter. 

Det är viktigt att inte fastna i gamla lösningar utan se hur andra har löst har löst problematiken 
med att få till en väl fungerande kollektivtrafik även på landsbygden. I Finland används ett system 
med “lättrafiksleder” runt omkring orter. Småbussar som man anmäler att man vill åka med i 
förväg kan vara en lösning där resandet med kollektivtrafiken är lågt.


Under mandatperioden vill vi verka för att:


• Regionens infrastruktur måste ses över samt ett begripligt betalsystem som är lika i hela 
regionen.


• Satsa på pendelparkeringar och cykelparkeringar vid fler knutpunkter

• Tryggare hållplatser med belysning samt trygghetskameror

• Implementering av cabotagereglerna som systematiskt överträds av utländska åkerier


Energi, arbetsmarknad samt självförsörjning 
Medborgerlig Samling är för en övergång från det fossila samhället till ett samhälle som använder 
energi producerad med fossilfria metoder. 


Den senaste tidens förtida avveckling av svenska kärnkraftsreaktorer har inneburit en allt mer 
instabil tillgång på el. Denna avveckling har möjliggjorts genom politisk styrning och saknar 
dessvärre både tekniska och ekonomiska skäl. För södra Sverige har denna utveckling varit 
enormt problematisk. 


Medborgerlig Samling konstaterar därför att Region Halland kommer att behöva en kraftigt utökad 
tillgång på stabil el för att fortsätta att utvecklas. Exempel på orsaker till detta är en ökad 
användning av eldrivna fordon, både för privata transporter och kollektivtrafik, samt 
elenergiintensiv industri. Den planerade ökningen av eldrivna förbrukare kommer att konkurrera 
om samma elresurser, som i dagsläget i allt större grad saknas. 


Svensk energiförsörjning är enormt viktig för att inte säga avgörande för svensk konkurrenskraft 
och om stabil tillgång på el inte kan tillgodoses påverkar det företagens möjlighet att utvecklas 
eller att etablera sig inom Region Halland. Som en följd av detta har till och med många 
verksamheter och företag inte kunnat etableras. 


Medborgerlig Samling vill därför att Region Halland verkar för att mer elproduktion sker i området 
och helst utveckling av planerbar fossilfri kraft, som ett komplement till den utbyggnad av 
vindkraft som sker idag. Kvarvarande reaktorer skall drivas så länge som det är tekniskt och 
ekonomiskt möjligt tills fossilfri elproduktion som ersätter kärnreaktorerna som baskraft finns på 
plats. 




	 	
Utbyggnad eller vidaredrift av kärnreaktorer är dock en fråga där beslut sker på riksnivå. MED 
inom regionen skall därför arbeta för att säkerställa regionens energiförsörjning som motsvarar 
dagens och framtida krav. 


Kultur 
Medborgerlig Samling vänder sig emot bilden av kultur som främst är någonting som skall ske i 
offentlig regi. Den mest kreativa och levande moderna kulturscenen i västvärlden står utan tvekan 
USA för. Om en stark offentlig finansiering och styrning av kulturlivet hade varit en förutsättning 
för levande kultur hade de återfunnits i botten. Samtidigt är det nuvarande systemet en faktum 
och reformer måste ske med omsorg och gradvis. När finansiering av kultur blir en fråga för 
politiker och tjänstemän blir även initiativ och inriktning alltmer något vi förväntar oss att någon 
annan skall bistå med. 


Vem kommer i åtnjutande av stöd och vem gör det inte? Baksidan av att gynna somliga är att 
trösklarna höjs för andra att komma in. Kulturen blir ett politiskt verktyg att fostra medborgaren, 
vilket även är en explicit målsättning för den nuvarande regeringen. MED vill, precis som i skolan, 
se ett fokus på det allmänna som en möjliggörare som förser samhället med byggstenar men som 
bestämmer så lite som möjligt över vad dessa byggstenar används till. Stater med ambitionen att 
designa kulturen för att uppnå politiska mål behöver världen mindre – inte mer – av.


Kultur är bra men regionen ska inte lägga över 2 miljonerer på kultur. Med undantag är viss 
verksamhet som inriktar sig på barn bör denna budgetpost närma sig nollan om vi i Medborgerlig 
Samling får bestämma. Vi anser inte att kultur tillhör en av regionens kärnverksamheter och ska 
därför till största delen avvecklas.


Under mandatperioden vill vi verka för att:


• Stoppa att heltidsanställda personer ska vandra runt som levande konstverk

• Omprioritera skattemedel från kulturen till vården




	 	
Rösta på MED om du vill: 

• Stoppa sparkraven på sjukhusen och omfördela pengar från kulturen till vården


• Utreda hur den framtida sjukvården ska organiseras ur ett personal- och patientperspektiv 
där vi tillvaratar kompetensen hos personalen på bästa sätt samtidigt som tillgängligheten 
blir den bästa tänkbara.


• Införa ett ovillkorligt anställningsstopp för personal till administrationen


• Minska kostnaden för administrationen i regionen, främst inom sjuk – och hälsovård


• Det totala antalet politiker i regionen minskas genom sammanslagningar och nerläggningar 
av styrelser och nämnder 


• Implementering av cabotagereglerna som systematiskt överträds av utländska åkerier


• Omprioritera skattemedel från kulturen till vården


• Införa ett förbud mot certifieringar och kurser i genusvetenskap


• Införa en tvingande klädpolicy som utesluter alla politiska och religiösa inslag


• Utvärdera behovet av religiösa andaktsrum


• Satsa på pendelparkeringar och cykelparkeringar vid fler knutpunkter


• Tryggare hållplatser med belysning samt trygghetskameror


	Inledning
	Region Halland
	Medborgerlig Samling i region Halland
	Hälso- och sjukvårdsfrågor
	Infrastruktur och kollektivtrafik
	Energi, arbetsmarknad samt självförsörjning
	Kultur
	Rösta på MED om du vill:

