
  
 

  



  
 

Att bilda Region Sörmland är helt rätt, nu får vi äntligen möjligheten att utveckla 

och debattera viktiga frågor i ett direktvalt parlament. Samverkan mellan Region 
Sörmland och kommunerna i länet är avgörande för att vi ska få en trygg och 
säker vård. Men även kollektivtrafik, infrastruktur, utbildning, kultur och 

näringsliv är byggklossar i uppdraget för regional utveckling. 
 

Centerpartiet i Region Sörmland kommer fortsätta att vara det parti som 
tydligast tar ansvar för att hela länet ska fungera. Valfrihet är en grundläggande 
rättighet men också möjlighet, för utförare och invånare. 

 
I vår vision för Sörmland Leva, verka, bo – Berättelsen om Sörmlands 

framtid pekar vi på ett antal områden som särskilt viktiga: 
 

 Utbildningsnivån behöver höjas, satsa på högre utbildning. 
 Landskapet ska vara öppet och tillgängligt, satsa på de lokala producenterna  

av livsmedel och turistupplevelser. 

 Utveckla vården att bli mer mobil och bättre nyttja teknikens möjligheter. 
 Använd kulturen som motor i utvecklingen av mötet mellan människor.  

 Satsa på föreningsliv och studieförbund. 
 Trygghet i samhället är grunden i en demokrati, polis och rättsväsendet ska  

finnas nära och jobba tillsammans med medborgare och föreningar för ökad   

trygghet. 
 Tryggheten att veta att hälso- och sjukvården, liksom omsorgen fungerar. 

 Arbeta förebyggande och utveckla stödet vid psykisk ohälsa. 
 Nära tillgänglig och trygg vård ska vi ha med ökad mobilitet och satsningar så 

att den tillgängliga tekniken kommer till sin rätt. 

 Den närodlade politiken där beslut fattas så nära de berörda som möjligt.  
 Utveckla samarbetet med civilsamhället, föreningar och organisationer.  

 Ett jämställt samhälle där man oberoende av tillhörighet får utvecklas.  
 Vi ska verka för ett humanistiskt samhälle med respekt för andras olikheter. 

 Sörmland ska växa blomstra, marken och vattnen ska nyttjas hållbart.  
 Köpa lokalt producerat. 
 Sörmland ska vara en ledande miljöregion.  

 Våra ledord är, bruka utan att förbruka, återanvänd och återvinn. 
 

 

Centerpartiet i Region Sörmland tar gärna täten, 

  

 
 
 

 

 

 



  
 



  
 

Största ansvarsområde för regionen är hälsa och sjukvård, över 86% av de totala 

skatteintäkterna fördelas inom hälsa och sjukvård. Här följer några av de viktigaste 

områdena vi i Centerpartiet vill fokusera på kommande fyra år.

Vi vill: 
- skapa en lärande organisation, som än mera tar tillvara 

medarbetarnas kunskap och kompetens. 
- hitta nya vägar för att använda alla anställdas olika erfarenheter 

och kunskaper, exempelvis språk.  
- att alla nyanställda ska ha en bra introduktions- och 

fortbildningsplan.    

- främja kompetensutveckling genom kvalificerad 

lärlingsutbildning inom vårdyrken. 

- att fler ska ha möjlighet att utbilda sig till specialistsjuksköterska 

med betald lön. 

- se kontinuerliga fortbildningsplaner för chefer och ledare, för att få 

ett tydligare ledarskap. 

- genom att bli en attraktivare arbetsgivare trivs och utvecklas våra 

medarbetare, och behovet av hyrpersonal minskar.  

Vi vill: 

- öka valfriheten genom att öppna upp för alternativa 
vårdformer, och fler företag som vårdgivare.  

- förenkla och sänka trösklar för den som driver företag. 

- använd LOU och LOV* med skarpare krav och tydlig kontinuerlig 

uppföljning. *Lagen om offentlig upphandling / Lagen om valfrihetssystem    

Vi vill:
- ge alla rätt till en fast vårdkontakt, som ger trygghet både för 

vårdtagare och vårdgivare. 
- tydliggöra personalens språkkunnande, via ”flaggning” på 

namnbrickan. 
- att alla äldre och multisjuka, med stort vårdbehov, ska ha tillgång 

till fast läkarkontakt.  
- ha öppna tidböcker så att du själv kan boka, och omboka tiden så 

den passar dig. 
- att väntetiderna i vården ska minskas, återinför ”kömiljarden”. 

- öppna för fler digitala möten med vårdpersonal, för att förenkla för 

patienten. 



  
 

Vi vill: 

- satsa på fysisk aktivitet för en friskare befolkning. 
- ha snabb och kompetent hjälp vid psykisk ohälsa, och att samverkan 

mellan skola och vård ska förbättras, genom rätt hjälp i tid och kortare köer 
hos BUP. 

- förbättra samverkan mellan vård, Elevhälsa och Föräldrastöd.  

- ha fler familjecentraler, som minst innehåller mödrahälsovård 
barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst. Minst en i varje kommun.

- förebygga psykisk ohälsa genom bl.a. grön rehabilitering, bildterapi, 

musikterapi och andra varianter av vård, med evidens.

- införa hälsostöd via apotek och sköterskemottagningar.  

- utveckla Sörmlands hälsoprogram, för fler åldersgrupper.  

Vi vill:
- flytta vården närmare och använda modern teknik.  

- öka valfriheten genom att se nya företagare inom vården.  
- landsbygdssäkra och valfrihetssäkra alla politiska beslut i Region 

Sörmland.  
- ge alla rätt primärvård för att minska behovet av dyra 

vårdplatser på sjukhuset.  
- att de regionalägda bolagen ska utvecklas inte avvecklas. 

Vi vill: 
- ha ekonomisk kontroll på investeringarna. 

- ha bättre koll på kostnadsutvecklingen, genom att bättre nyttja 
KPP-verktyget (Kostnad Per Patient, metod för att beräkna sjukvårdens kostnad.) 

- prioritera satsningar på primärvård.  
- att Framtidens hälso- och sjukvård 2.0 genomförs.  

( ett måldokument - Sörmland ska vara Sveriges friskaste län år 2025) 
- utöka samarbetet mellan regioner vid dyrbar specialistvård. 

- att skattenivån ska bibehållas, så långt det går. 

  

Vi vill: 
-  bygga nya vårdcentraler i Oxelösund, Gnesta och Vagnhärad.
-  göra det enklare att öppna nya vårdcentraler. Genom att minska kraven 

   på vad en vårdcentral ska kunna leverera.

-  att fler regiondrivna vårdcentraler omvandlas till företag. 



  
 

Vi vill: 

- se en ökad mängd förnybar energiproduktion i Sörmland. 
- minska kemikalier och läkemedelsanvändningen, genom att visa 

på bra alternativ.  
- skapa förutsättningar för länets företagare att producera bra hållbar 

och närodlad mat.  
- ha en övergripande regional översiktsplan i länet, för bättre 

möjligheter att leva, bo och verka på landsbygden. 
 

Vi vill: 
- ha en snabb ökning av transporter som sker med förnyelsebara 

bränslen. 

- att alla Region Sörmlands transporter sker med fossilfria 

bränslen. 

Vi vill: 

- att all mat som serveras är ursprungsmärkt och är av bra kvalité 

och lagas från grunden med svenska råvaror. 

- skapa förutsättningar för upphandling av lokalt producerade 
livsmedel till Region Sörmland.  

- se större variation och valfrihet gällande patienternas möjlighet. 

Vi vill:  
-  Stärka och utveckla Öknaskolan t.ex. med fler yrkeskurser samt  

    gröna utbildningar för elever med särskilda behov. 
- utveckla besöksnäringen på Nynäs. 

- värna och utveckla folkhögskolornas verksamhet också som 

integrationsfrämjande. 

 

 

 

 

 



  
 

Vi vill: 

- se ett ökat stöd till studieförbunden, för ökad demokrati, 
integration och kultur. 

- göra det enklare att starta företag genom ökat nystarts- och 
utbildningsstöd för kulturföretagare.  

- införa en kulturell allemansrätt så att alla i länet kan möta och 
utöva kultur. 

- utveckla Sinnenas trädgård på Nynäs och sprida 
rehabiliteringsmodellen. 

- att vården ska öka användningen av kultur som redskap för läkning. 

- vidareutveckla ”Sörmlandsmodellen” att innefatta museibesök för 

barn och unga. 

Vi vill: 
- skapa säkra infarts och pendlarparkeringar till anslutande 

kollektivtrafik, där du kan tanka och ladda. 
- förbättra förutsättningar för att cykla i Sörmland. 

- färdigställa bredbandsutbyggnaden. 

Vi vill: 
- ha en välutbyggd kollektivtrafik i hela länet. 

- att alla som har en kallelse från sjukvården ska få fria sjukresor med 
Sörmlandstrafiken. 

- utveckla kollektivtrafiken med modern teknik för att öka det 
kollektiva åkandet.  

- att kollektivtrafiken ska vara effektiv och planeras långsiktigt 
- ha ett likvärdigt trafikutbud på Svealandsbanan, Västra Stambanan 

och Nyköpingsbanan så att hela länet kan utvecklas. 

- låta skolkortet gälla i hela länet, utöka till 4 resor/ dag. 



  
 


