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Till regionstyrelsen/regionfullmäktige 

 

Dnr: RS 2018–03020 

Koncernprognos - 31 maj 2018, Västra Götalandsregionen 

 

Förslag till beslut 

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut: 

 Regionfullmäktige återtar beslutet om höjning av så kallat brutet tak från 250 miljoner kronor 

till 300 miljoner kronor. 

Regionstyrelsen föreslås besluta enligt följande: 

 Att ge regiondirektören i uppdrag att omgående förbereda handlingsalternativ med 

konsekvensbeskrivning, för en ekonomi och verksamhet i balans 2018, enligt region-

fullmäktiges uppdrag och beslut. 

 Att ge regionstyrelsens ordförande i uppdrag att efter inhämtande av handlingsalter-

nativ enligt ovan, omgående inkalla styrelsen till extra möte för ställningstagande och 

beslut.  

 Regiondirektören får i uppdrag att snarast ta fram en konsekvensbeskrivning av ett 

stopp för att anlita bemanningsföretag.  

 Regiondirektören bemyndigas besluta om omfördelningar mellan sjukhusen av utrymme för 

ökad produktion inom så kallt brutet tak. 

 

Bakgrund 

Regionens rapport över koncernens ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat har nu presen-

terats. Vi konstaterar återigen med stor oro den pågående negativa kostnadsutvecklingen som får 

fortsätta ohejdat inom hälso- och sjukvården. Vår tydliga uppfattning är att läget är så allvarligt att 

beslut inte kan inväntas till slutet av augusti. Åtgärder måste vidtas omgående om förutsättningar 

för en ekonomi och verksamhet i balans överhuvudtaget ska kunna finnas. Vi ställer oss starkt 

kritiska till att rapporten hänvisar till redan beslutade åtgärder men klargör inte varför dessa inte 

får avsedda effekter. Den bristande lednings- och styrningsförmågan får inte fortsätta. Den mo-

deratledda majoriteten kan inte bara passivt åse utvecklingen och skjuta fram nödvändiga beslut 

som säkrar regionens framtida ekonomi och verksamhet. Vi ifrågasätter varför genomförande-

kraften brister.  

Vi konstaterar också att regionen trots den S-ledda regeringens omfattande ekonomiska stöd i 

flermiljardersklassen under mandatperioden inte förmår skapa det lugn och ro som behövs för att 

möjliggöra god tillgänglighet och korta väntetider inom hälso- och sjukvården.  
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Mot bakgrund av läget är vår starka uppmaning att regionens politiska och tjänstemannaledning 

omgående genomför beslutade åtgärder och återkommer med förslag till vad som ytterligare kan 

göras för att stabilisera läget. Här måste den politiska majoriteten agera snabbt och konsekvent.  

 

Helen Eliasson (S) 

Regionråd i opposition  


