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Till regionstyrelsen/regionfullmäktige 

 

Dnr: RS 2017– 04127 

Med anledning av delårsrapporten i augusti 2017 

Den S-ledda regeringen har under mandatperioden haft som ambition att stärka välfärden genom 

att öka resurserna till landsting/regioner. Satsningarna har dels syftat till att stärka den totala eko-

nomin, dels bidra till ökad kvalitet och bättre arbetsmiljö. Medan många andra landsting/regioner 

använt dessa resurser i dessa syften har situationen i Västra Götalandsregionen varit det motsatta. 

Här har den moderatledda majoriteten valt att inte fullt ut använda de ökade resurserna utan låta 

dem stanna kvar på centrala konton. Det har lett till att det ekonomiska resultatet är starkt medan 

verksamhetsresultatet överlag är under all kritik. Vårdplatser stängs eller är otillräckliga för den 

ström av patienter som behöver dem. Personalen flyr fältet, vårdgarantin hålls inte och cancervår-

dens besöksgaranti hålls inte. Väntetiderna på akuten är fortsatt långa. Ingen vändning för psy-

kiska ohälsan kan noteras. Vårdskador ökar, den sammanhållna vården är långt ifrån säkrad och 

produktionsmålen underträffas. Den oftast dyra köpta vården ökar, likaså volymen av inhyrd per-

sonal. Det som delårsrapporten signalerar starkast är att verksamheten inom allt fler områden 

dras med effektivitetsproblem. Majoriteten har dessvärre saknat insikt i frågan. Vi noterar även 

att administrationens omfattning och kostnader fortsätter att öka. 

Ljuspunkterna i det som lyfts i rapporten är beklagligt nog inte många.  

Vad det uppkomna läget beror på kräver förstås sitt svar. Vår analys är följande: 

Majoriteten har konsekvent vägrat ge nämnder och styrelser skälig uppräkning för kostnadsut-

vecklingen. Detta är lett till en underskottsekonomi inom framför allt sjukhusvården med tunga 

uppdrag och stora utmaningar. I sammanhanget vill vi understryka att vi förespråkar ekonomisk 

balans och effektivt resursutnyttjande i verksamheten. Detta kräver dock realistiska ekonomiska 

ramar som ger förutsättningar, och uppmuntrar till ökad produktion.  

Delårsrapporten bekräftar återigen vår kritik mot den moderatledda majoritetens bristande för-

måga att med de samlade ekonomiska och verksamhetsmässiga resurserna skapa stabilitet och ar-

betsro i organisationen. Delårsrapporten bekräftar även det vi har befarat, det vill säga att enstaka 

punktinsatser inte kommer att leda till önskade resultat. Det är först genom att ta helhetsgrepp 

och arbeta systematiskt som långsiktig förändring och utveckling kan åstadkommas. Det fordrar i 

sin tur en lednings- och styrningsförmåga som skapar långsiktighet, och ger stabila och realistiska 

ekonomiska ramar. Men det krävs också krav på systematisk uppföljning och fokus på måluppfyl-

lelse. Delårsrapporten visar dessvärre att de prioriterade målen inte uppnås, varken inom hälso- 

och sjukvården eller regionutveckling, även om läget ser något ljusare ut inom det senare.  

I detta yrkande fokuserar vi på hälso- och sjukvården där utmaningarna framför allt inom sjuk-

husvården är som störst. Situationen är oacceptabel och går ut över invånarnas behov av god till-

gänglighet och högkvalitativ vård. Det skapar dessutom en pressad arbetssituation för våra med-

arbetare. Det krävs därför aktiva åtgärder för att bryta utvecklingen. 
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Redan vid delårsrapporten i mars kunde vi konstatera att mer resurser till den egna verksamheten 

också leder till ökad produktion och bättre förutsättningar i verksamheterna. Vi noterade också 

att den moderatledda majoriteten av rent ideologiska skäl vägrade stärka den egna verksamheten 

och hellre såg mer köpt vård som lösning på alla problem. Sedan dess har majoriteten infört det 

s.k. brutna taket, men vår uppfattning är att detta inte ger långsiktiga planeringsförutsättningar. 

I avsaknad av agerande från den moderatledda majoriteten presenterar vi därför följande förslag, i 

syfte att komma till rätta med de utmaningar som verksamheten står inför under resterande delen 

av 2017. Att redan nu lägga en mer stabil grund för 2018 är en förutsättning för att bryta denna 

negativa och destruktiva trend i verksamheten.  

Vår bedömning är att de redovisade överskotten på de centrala nämnderna, såsom regionstyrel-

sen och hälso- och sjukvårdsstyrelsen, kommer till stor del av bestå fram till årsskiftet och bör 

därför användas för att reglera obalanserna inom sjukhusvården. Detta skapar en bättre utgångs-

punkt inför det förslag till tilläggsbudget som kommer att presenteras under november. 

 

Åtgärder för stabilisering av sjukhusens ekonomi 

Hälso- och sjukvårdsnämndernas resurser 2017 ska stärkas.  Nämnderna ska i dialog med sjukhu-

sen bidra till ekonomisk stabilitet, ökad egen produktion och kortare väntetider samt minskad 

köpt vård. Vi väljer därför i det här läget att tillföra de resurser som varje nämndområde behöver 

för att stabilisera läget. Dialog och samordning mellan nämnderna behöver ske för bästa möjliga 

resultat. Fördelning av resurser föreslås ske enligt följande: 

 

Norra Hälso- och sjukvårdsnämnd 50 mnkr 

Södra Hälso- och sjukvårdsnämnd 60 mnkr 

Östra Hälso- och sjukvårdsnämnd 50 mnkr 

Västra Hälso- och sjukvårdsnämnd 50 mnkr 

Göteborgs Hälso- och sjukvårdsnämnd 200 mnkr 

Totalt 410 mnkr 

 

Finansiering föreslås dels ske enligt följande: 

HSS 100 mnkr 

Regiongemensamt 200 mnkr 

Moderförvaltningen 110 mnkr 

Totalt 410 mnkr 

Avslutningsvis måste dessvärre konstateras att knappt ett år före valet låter den moderatledda 

majoritetens fagra löften om lugn och ro i verksamheten ihåligt. Trots skattehöjning och stora in-

täktsförstärkningar från den S-ledda regeringen saknar regionledningen förmågan att styra verk-
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samheten och dess resultat åt rätt håll. Från vår sida är vi övertygade om att satsningar på perso-

nal, arbetsmiljö och en omfördelning av de centrala resurserna till de ansvariga nämnderna är vad 

som behövs för att komma till rätta med situationen i vården. Men det kräver i sin tur tydlighet i 

strategiska ledningsfrågor, något som länge har brustit hos den moderatledda majoriteten.   

Förslag till beslut 

 Regionstyrelsen föreslås besluta enligt ovan samt föreslå regionfullmäktige att anta förslaget. 

 Regionstyrelsen föreslås utarbeta underlag till hur tidigare underskott kan nollställas samt för-

slå regionfullmäktige att i särskild ordning besluta i frågan.  

 

Helen Eliasson (S) 

Regionråd i opposition  


