
  

 

 

 

 

 

 

 

Västra Götalandsregionen 

 

Det går bra nu för Västra Götaland. Tillväxten är den högsta i landet och tack vare 

en uttalad politisk vilja och riktade satsningar från den S-ledda regeringen har allt fler 

ett jobb att gå till, skatteintäkterna ökar och bostadsbyggandet når rekordnivåer. Nya 

statsbidrag, inte minst till sjukvården, har gett regionen tillskott i miljardklassen.  

 

– Regeringssatsningar har gjorts för att dels stärka välfärden och förbättra kvaliteten i 

sjukvården, dels för att förbättra arbetsmiljön och villkoren för de anställda. Det 

finns således alla förutsättningar för att skapa den allra bästa sjukvården för 

invånarna och goda arbetsplatser åt vårdpersonalen. Men den moderatledda 

majoriteten har valt att lägga pengarna på hög istället, säger Helen Eliasson (S). 

 

Det ekonomiska läget för regionens sjukvård har gått från ansträngt till akut. Hittills i 

år har de sex akutsjukhusen gått drygt 270 miljoner kronor back – och det på bara 

åtta månader. Värst är det för Sahlgrenska, med minus 170 miljoner, men även 

Alingsås lasarett och Kungälvs sjukhus har röda siffror, med minus 12 respektive 6 

miljoner kronor. Rapporterna om stängda vårdplatser, havande kvinnor som inte kan 

tas emot på förlossningen, ökande vårdskador, personalbrist och växande köer 

avlöser varandra. Parallellt gjorde regionen ett rekordresultat på plus 1,7 miljarder 

förra året och allt pekar på stora överskott även i år. 

 

– Den moderatledda majoriteten uppvisar en häpnadsväckande brist på förståelse för 

sjukvårdens behov. Om vården inte får tillräckliga resurser när det finns gott om 

pengar, när ska de då få det, undrar regionrådet Lena Hult (S). 
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Inom kort ska regionstyrelsen besluta om tilläggsbudget för 2018. 

Socialdemokraterna kommer då att lägga förslag som innebär att akutsjukhusens 

underskott avskrivs helt, samt att realistiska ekonomiska ramar ges för 2018.  

 

– Sjukvården måste få rimliga villkor och reella förutsättningar för att kunna öka 

tillgängligheten, kapa köerna och ge de anställda goda arbetsvillkor. Det är vår egen 

personal och vård vi ska satsa pengar på, inte köpa dyrt på marknaden, säger Helen 

Eliasson (S). 

 

Det är dags att ta sjukhusen ur den skuldfälla de befinner sig i, menar 

Socialdemokraterna.  

 

– Det är möjligt att göra om viljan finns. Den viljan har vi, säger Lena Hult (S). 
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