
 
 
 
 

 
Johnny Magnussons nonchalans  
skadar både vården och politiken 

SR-programmet Kaliber avslöjade nyligen den jävsituation som rådde när moderaten Johnny 
Magnusson, ordföranden i regionstyrelse i Västra Götalandsregionen, deltog i beslutet att 
godkänna ett nytt avtal med SOS Alarm, ett bolag där Magnusson själv sitter i styrelsen. Självklart 
borde han även vid det sista och avgörande beslutat avstått från att delta på grund av jäv. Så blev 
inte fallet; istället kunde vi i massmedia veta att en toppolitiker godkänt avtal i strid med praxis. 

Veckan innan tydliggjordes problemen på bland annat akuten på Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset. Vårdplatser saknas och patienter har fått ligga flera dygn i korridorer. 
Bristen på sjukvårdspersonal är anledningen till att vårdplatser saknas och regionledningen visar 
inga förslag till att förändra situationen. Det är tydligt att bättre arbetsvillkor måste erbjudas dessa 
enormt viktiga yrkesgrupper för att attrahera fler medarbetare till sjukvården i regionen. 

Bristen på vårdplatser blir extra anmärkningsvärd när den moderatstyrda ledningen samtidigt 
lägger enorma pengar på hög. Summeringen av förra året visar ett överskott på 1,6 miljarder 
kronor. Det är pengar som till stor del härrör från de ökade statsbidrag, som den S-ledda 
regeringen fördelat ut. Syftet med de pengarna är bland annat att stärka personalen i vården, 
kunna anställa fler och trygga personalsituationen. Det är pengar som alltså borde kommit 
sjukhusen till del. 

Johnny Magnusson har i båda fallen hanterat dem på ett högst nonchalant sätt. Antingen säger 
han ingenting eller så är det någon annans fel. Att som högste ansvarige politiker inte inse allvaret 
i en jävssituation, eller att skylla bristerna i vården på en sjukhusledning, som saknar de rätta 
ekonomiska förutsättningarna, riskerar att allvarligt skada tilltron till det politiska ansvarstagandet. 

Regionpolitiken är inte speciellt hårt bevakad av media i området, vilket gör att medborgare har 
ganska liten insyn i vad som händer. När nu regionpolitiken under en tid synats av media måste 
ledande företrädare vara rädda om bilden av densamma. Bilden som nu ges, utifrån vad som 
uppdagats är, inte minst på grund av Magnussons nonchalanta kommentarer, precis motsatsen till 
vad regionpolitiken behöver. 

Johnny Magnusson behöver på ett ärligt sätt be om ursäkt för sina misstag och dessutom tydligt 
visa att han tar situationen i vården på allvar. 
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