
                                                           

Förslaget till detaljbudget för 2018 är en konsekvens av majoritetens budgetförslag i juni 2017, och påföljande 

förslag till tilläggsbudget i november 2017. Förslag som saknade svar på de utmaningar som verksamheten har 

att hantera.  

God ekonomisk hushållning handlar om att finna en rimlig balans mellan ekonomiska resurser och krav på 

prestationer i verksamheten. Denna balans kan enbart nås om resurserna är relativt väl i paritet med den 

verksamhet som ska bedrivas, samt att de personella resurser som krävs för produktionen finns till hands. God 

ekonomisk hushållning handlar också om att hushålla med skattebetalarnas pengar, dvs. att använda dem adekvat 

till det de är avsedda för. Under mandatperioden har socialdemokraterna vid upprepade tillfällen påpekat att 

dessa villkor inte uppfylls i de budgetar som majoriteten har presenterat, och beslutat, i regionfullmäktige. Vi har 

ständigt krävt rimlig kompensation för pris- och lönekostnadsökningar i verksamheten. Vi har krävt långsiktiga 

och förutsägbara satsningar på personalens löner, villkor och arbetsmiljö. Dessa krav har antingen mötts med 

kalla handen, eller kontrats med otillräckliga och senfärdiga satsningar. Vi har krävt en färdplan för hälso- och 

sjukvårdens framtida inriktning och investeringar, men sett förslaget nedröstat.  

Den moderatledda majoritetens resultat talar för sig. Trots en skattehöjning i början av mandatperioden, trots 

stora tillskott av statsbidrag från den S-ledda regeringen, trots god konjunktur med minskad arbetslöshet och 

höjd sysselsättning, och trots stora överskott i miljardklassen förmår majoriteten inte skapa balans i 

verksamheten. Bristande tillgänglighet, bristande vårdgaranti, vårdplatser som gapar tomma på grund av brist på 

personal, hög personalomsättning, fortsatt alarmerande sjuktal, ökat köpt vård och ökad volym av inhyrd 

personal, etc. Allt detta och mycket mer, som återkommer i rapport efter rapport från regionens tjänstemän, är 

resultatet av en osund politik. En politik som lider av senfärdighet, och som har skapat nedåtgående spiraler. Vi 

har varit och är kritiska till denna politik. I samband med delårsbokslutet i augusti 2017 och i tilläggsbudget 

2018 presenterade vi våra förslag till hur steg mot balans i ekonomi och verksamhet kan tas. Vi föreslog bland 

annat en förstärkning av hälso- och sjukvårdsnämndernas resurser i syfte att bidra till ekonomisk stabilitet, ökad 

egen produktion och kortare väntetider samt minskad köpt vård. Majoriteten valde att lämna dessa förslag utan 

bifall.  

Med det nu presenterade förslaget till detaljbudget konstaterar vi att fortsatta neddragningar av vårdproduktion 

och ytterligare besparingsåtgärder inom akutsjukhusen är oundvikliga. Det kommer att drabba patienter och 

personal hårt. Detta bekräftas också av fackens skarpa skrivning till den moderatledda majoriteten.  

 


