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Den moderatledda majoriteten summerar nu sitt andra budgetår efter valet 2014. Vi vill
påminna majoriteten om de löften som utställdes inför mandatperioden. Vi kan konstatera
att mycket är kvar innan målen är uppfyllda.
God ekonomisk hushållning handlar inte bara om ekonomisk balans, utan även om en
verksamhet som levererar det som förväntas. Det råder stora obalanser inom regionens
största verksamhet, dvs. hälso- och sjukvården. Samtidigt som hälso- och sjukvårdssektorn
totalt sett uppvisar balans fortsätter underskotten inom sjukhusgrupperna. Vårdplatser
stängs, beläggningsgraden är mycket hög, utlokaliseringar riskerar patientsäkerheten,
vårdrelaterade infektioner ökar, tillgängligheten till besök och behandling ligger på historiskt
låga nivåer, väntetiderna på akuten är långt ifrån acceptabla, andelen för och det nominella
värdet på köpt vård ökar, sjuktalen ökar och personal lämnar verksamheten för andra jobb
och sektorer. Måluppfyllelsen är generellt låg. Investeringsnivån ligger långt under målet för
året. Samtidigt uppvisar centrala konton stora överskott. Allt detta i en situation där den sledda regeringen överfört stora ekonomiska resurser till landsting och kommuner för att
stärka välfärden.
I Västra Götalandsregionen har den moderatledda majoriteten valt en annan väg. Orealistiska
ekonomiska ramar till verksamheterna, alltför låg kompensation för löne- och prisökningar,
nya kostsamma reformer finansierade med orealistiska effektiviseringskrav, och otydlighet i
ledning och styrning av verksamheten skapat en situation som mer präglas av kris än andrum
och utvecklingsmöjlighet. Majoritetens ignorans för personalsituationen och de förändringar
som behövs skapar en nedåtgående spiral som kommer ytterligare att försämra läget. Vi ser
med mycket stor oro på situationen inom hälso- och sjukvården och förväntar oss politiska
initiativ under 2017 för att finna breda, långsiktiga politiska och verksamhetsmässiga
lösningar.
Vi noterar vidare att verksamheterna inom regionutvecklings- och serviceområdet uppvisar
en verksamhet och ekonomi i relativt god balans.
Avslutningsvis vill vi rikta ett stort tack till all personal inom samtliga verksamheter som med
goda insatser under året genomfört ett väl utfört arbete till gagn för länets invånare.
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