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Med anledning av delårsrapporten i mars 2018
Den moderatledda majoriteten i Västra Götalandsregionen har nu presenterat sin sista större delårsrapport för 2018 innan valet den 9 september. Vi kan notera att det finns fortsatt stora frågetecken kring hur en ekonomi och verksamhet i balans kan nås under 2018. Vi konstaterar också
att den nedåtgående trenden under hela mandatperioden fortsätter, och i vissa avseenden försämras. Detta trots en skattehöjning under mandatperioden, och historiskt stora tillskott i form av generella och specialdestinerade statsbidrag från den s-ledda regeringen. Det är dessa tillskott som
döljer den moderatstyrda majoritetens oförmåga att hantera regionens ekonomi. Vi noterar att
regionen bara under 2018 erhåller specialdestinerade statsbidrag på ca 1,8 mdkr. Därutöver bidrar
även den starka ekonomin i landet och i Västra Götaland med ökade skatteintäkter.
Regionen saknar dessvärre en handlingskraftig politisk ledning som med eftertänksamhet och god
framförhållning förmår styra organisationen. Alla givna löften sedan tillträdandet framstår nu som
tomma ord utan faktiska resultat.
Delårsrapporten innehåller rader av beskrivningar och problemformuleringar, men vi saknar konkreta ledningsåtgärder i organisationen som visar på genomförandekraft, och en vändning av den
negativa utvecklingen.
För oss socialdemokrater är redovisade resultat föga förvånande. Vi har under hela mandatperioden varnat för den moderatledda majoritetens brist på insikt om hur stabilitet kan skapas. Vi
konstaterar att den valda handlingslinjen med underfinansiering av basverksamheten i budget efter budget skapat en underskottsekonomi på samtliga sjukhus i regionen. All kraft och energi i organisationen går åt att utforma verkningslösa åtgärdsplaner som aldrig når fram till avsedda effekter. Vi ser en galopperande kostnadsutveckling, minskad produktion, otillräcklig produktionsoch kapacitetsplanering, låg produktivitet och skenande kostnader för köpt vård och inhyrd personal. Trots ökade antal anställda förmår inte den moderatledda majoriteten uppfylla vårdgarantin
och öka tillgängligheten. Färre vårdplatser, bristande kontinuitet och fortsatta rekryteringssvårigheter inom nyckelgrupper skapar en nedåtgående spiral som måste hejdas. ”Den höga beläggningsgraden påverkar patientsäkerheten och förutsättningarna att genomföra den elektiva slutenvården.” Dessa och många andra oroande tecken inom hälso- och sjukvården borde bara vara
nog för att väcka den moderatledda majoriteten.
Vi saknar dessutom en ekonomisk analys och beredskap för att möta den förväntade kostnadsutvecklingen inom kollektivtrafiken. Ljuspunkter i delårsrapporten finns men är beklagligt nog alltför få. Dessa finns framför allt inom regionutvecklingsområdet.
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Våra slutsatser:
Delårsrapporten bekräftar vår kritik mot den moderatledda majoritetens bristande förmåga att
med de samlade ekonomiska och verksamhetsmässiga resurserna skapa stabilitet och arbetsro i
organisationen. Delårsrapporten bekräftar även det vi har befarat, det vill säga att punktinsatser
inte leder till önskade resultat. Det är bara genom systematiskt arbete och långsiktighet som bestående förändringar kan nås. Men det krävs också tydlig intern kommunikation, ändamålsenlig
organisering, genomförandekraft, effektiv uppföljning samt fokus på måluppfyllelse. Delårsrapporten visar dessvärre att de övergripande målen inte nås fullt ut.
Vid delårsrapporten i augusti 2017 konstaterades att mer resurser till den egna verksamheten
också leder till ökad produktion och bättre förutsättningar i verksamheterna. Den moderatledda
majoriteten ser dock hellre ökat köpt vård som lösning på alla problem. Införande av det s.k.
brutna taket ger inte långsiktiga planeringsförutsättningar och skapar onödig byråkrati. Vid
samma delårsrapport föreslog vi en ekonomisk förstärkning av hälso- och sjukvårdsnämnderna,
något som dessvärre inte fick gehör hos den moderatledda majoriteten. Vi ser nu att den förstärkningen hade behövts för att underlätta vägen mot en ekonomi och verksamhet i balans.
Avslutningsvis vill vi understryka att vi är väl varse om de utmaningar som regionens hälso- och
sjukvård står inför, och ser med stor ödmjukhet på det arbete som krävs för att skapa stabilitet
och kontinuitet. Detta kräver en ny politisk majoritet, och brett ärligt samarbete över partigränserna till gagn för patienter och invånare i Västra Götaland.
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