2

I samband med den moderatledda majoritetens bildande presenterades en politisk överenskommelse där man klargjorde den tillträdande majoritetens politiska ambitioner och löften för mandatperioden. Föreliggande rapport avser göra en bedömning av i vilken utsträckning majoriteten
har lyckats uppnå utställda löften under mandatperioden. Det politiska systemets trovärdighet
och förtroende hos invånarna hänger tät samman med i vilken utsträckning partierna lyckas fullfölja sina löften eller åtminstone vara på väg mot dem.
Dispositionen i rapporten bygger på den som användes i överenskommelsen, nedbrutet i de
huvudfrågor som behandlades under varje målsättning. Skattningsskala med färgerna röd, gul och
grön har använts för bedömning av det faktiska resultatet. Färgen röd innebär ej måluppfyllelse,
gul delvis måluppfyllelse och grön full måluppfyllelse. Varje färg i skalan har sedan tilldelats ett
matematiskt värde. Grön får värdet 2, gul värde 1 och röd värdet 0. Resultatet summeras sedan
och jämförs med totalt möjliga värde. Ingen viktning av målen har skett, vilket innebär att samtliga mål ges lika stort värde. Detta har gjorts mot bakgrund av att det för väljarna är det väsentliga
att löftena realiseras oavsett svårighetsgrad. Man kan dock anta att för olika väljargrupper är olika
mål olika mycket värda beroende av hur behovsbilden ser ut.
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Se bilaga 1 för utveckling av sjukhusen ekonomi under mandatperioden.
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Alla barn har rätt att må bra – Hur kan vi se till att det blir så? Källa: BRIS ÅRSRAPPORT FÖR 2017 TILL BARN
OCH UNGA
samt
Skola, vård, omsorg – Och den psykiska ohälsan, BRIS RAPPORT 2018:1 BRIS ÅRSRAPPORT FÖR 2017
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Hur bra är den moderatledda majoriteten att genomföra sina politiska löften? Det är en fråga som
denna rapport har sökt besvara. Vi har försökt finna resultat på de löften som den politiska majoriteten ställde ut i samband med sitt tillträdande. Bedömningarna har gjorts så skaligt det går att
göra utifrån de underlag som har varit möjligt ta fram (Se bilagor). Det kvantifierade resultatet ser
ut enligt följande:

Medan majoritetens politiska överenskommelse9 till övervägande del handlade om att skapa stabilitet och kontinuitet inom hälso- och sjukvården visar resultatet att man misslyckats med de formulerade ambitionerna. Detta trots en skattehöjning och kraftigt ökade skatteintäkter samt statsbidrag. Måluppfyllelsen inom hälso- och sjukvården är så låg som cirka 18%, det vill säga man har
9

Se bilaga 5
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misslyckats med mer än 80% av de politiska målen. Resultatet stämmer överens med de signaler
som kommer från verksamheten. Långa väntetider, stängda vårdplatser, relativa höga sjuktal, ekonomiska underskott år efter år inom framför allt sjukhusvården, personalflykt och rekryteringssvårigheter för vissa yrkeskategorier. Resultatet kan inte benämnas annat än misslyckande.
Majoriteten har också fört en passiv personalpolitik. I praktiken har inte kommit några nya personalstrategiska satsningar för att råda bot på de svårigheter som verksamheterna står inför. Den
OB-satsning som nyligen genomfördes var ett hastverk och en direkt konsekvens av socialdemokraternas budgetförslag inför 2018 med kraftigt ökade lönesatsningar. Höjningen av ersättningen
beslutades dessutom ensidigt och utan förhandling med fackliga organisationerna. Måluppfyllelsen inom personalområdet landar med positiv välvilja på endast 40%.
Den moderatledda majoriteten uppvisar dock betydligt bättre resultat inom området regionutveckling. En nästintill full måluppfyllelse (94%) är väl godkänt. Vår bedömning är att majoriteten
inom dessa områden i större utsträckning lyckats skapa politisk samsyn och genomföra den väl
förändrade regionalpolitiska linjen. Vår bedömning är också att här har sannolikt miljöpartiets inflytande haft stor betydelse för resultatet.
För helheten blir resultatet knappt godkänt. Resultatet höjs framför allt på grund av det goda
resultatet inom regionutvecklingsområdet.
Vad är då vår sammanlagda bedömning av den moderatledda majoritetens resultat? Vi kan inte ge
majoriteten något annat helhetsbetyg än underkänt. Mot bakgrund av den låga måluppfyllelsen
inom hälso- och sjukvården, som utgör regionens största ansvarsområde är denna bedömning
inte orealistisk.
Under mandatperioden har vi socialdemokrater vid upprepade tillfällen efterlyst en bättre ledning
och styrning av verksamheten. Detta har också gång på gång har understrukits av revisionen. Vi
kan konstatera att rapporten bekräftar denna bristande förmåga hos den moderatledda
majoriteten.
Det är snart är dags välja ny ledning för Västra Götalandsregionen. I vårt handlingsprogram och
valmanifest har vi presenterat viktiga förslag kring ett antal strategiska frågor som är nödvändiga
att förändra den krisdrabbade situationen inom hälso- och sjukvården. Vi är inte omedvetna om
vilken stor utmaning detta är, men vi är bredda att anta utmaningen tillsammans med de partier
som finner nuvarande situation oacceptabel.

Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen, augusti 2018
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, för komplett resultat gå till länken nedan
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https://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser/trygghetochsakerhet.1123.html
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Politisk överenskommelse mellan M, MP, FP, C, KD – Grönblå samverkan
Moderaterna, Miljöpartiet, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna i Västra
Götaland har utifrån rådande parlamentariskt läge och med utgångspunkt i den politik som
vi gemensamt har enats om, beslutat att samverka under kommande mandatperiod för att:
Stärka Västra Götaland
Stärka Västra Götaland och värna självstyret genom ett aktivt ledarskap där budgeten är ett viktigt styrdokument.
 Västra Götalandsregionen är dess förmåga att hålla ihop. Det krävs ett ledarskap som gör kloka avvägningar
mellan skattebetalarnas betalningsvilja, patienternas behov och omvärldens krav. Det är viktigt att det utvecklas
effektiva system och processer för god vård samt goda förutsättningar för regional utveckling.
Stärka Västra Götaland genom satsning på innovation och industriell utveckling för att skapa förutsättningar för utveckling och internationell konkurrenskraft samt jämlika villkor i hela regionen. En aktiv samverkan med kommunerna är en viktig del för att genomföra VG 2020 och skapa utveckling i hela Västra Götaland.
 Västra Götaland ska vara en region med globalt miljöansvar som genom ett aktivt och långsiktigt miljöarbete
säkrar jobb och en hållbar utveckling. En god livsmiljö och ett aktivt miljöarbete är en förutsättning för jobb
och tillväxt. VG 2020, utvecklingsstrategin för Västra Götaland framtill 2020, är en strategi tillsammans med
kommunerna där regionen ska vara en aktiv och pådrivande kraft. Klimatstrategin är också en viktig del för att
säkra tillväxt av arbetstillfällen och skapa en hållbar utveckling.
Öka satsningarna på de gröna näringarna i Västra Götaland som en del i arbetet med att nå målen om ett
fossiloberoende Västra Götaland.
 Omställningen till en fossiloberoende region är jobbskapande och ska ges hög prioritet. De gröna näringarna har
en central roll för att klara omställning till ett fossiloberoende Västra Götaland. Gröna näringarna bär, tillsammans med fordonsindustrin och läkemedelsindustrin, i hög grad upp arbetsmarknaden i Västra Götaland. Regionen är en viktig aktör i att skapa förutsättningar och möjligheter till nya innovativt lösningar med de gröna näringarna och landsbygden som nav. Såväl satsningar och agerande i den egna verksamheten som stödjare av projekt och innovationer är viktigt.
Lösa akuta utmaningar för sjukvården
 Satsning för att lösa de strukturella ekonomiska problemen i sjukhusen och samtidigt satsa på att få ordning på
akut- och ambulansverksamheten.
Kortsiktiga besparingar ska ersättas med långsiktigt arbete fokuserat på kvalitet och patientsäkerhet och skapa
förutsättningar för verksamhetsdrivet förändringsarbete, för ökad patientsäkerhet, högre kvalitet och kostnadseffektivitet.
Att få en väl fungerande ambulansverksamhet och förbättra flödena på akutmottagningarna och därmed minska
väntetiderna har hög prioritet.
Samtidigt som ramarna höjs för hälso- och sjukvården, så prioriteras ett flertal utvecklingsområden. Till dessa
hör vårdkedjorna med en stärkt och samordnad organisation för prehospital vård, ökat fokus på den nära sjukvården in i hemmet, och en fungerande rehabilitering med bättre helhetssyn och en ökad tillgänglighet till multimodal rehab och grön rehab.
Papperslösas rätt till akut och planerad vård ska säkerställas.
Västra Götalandsregionen ska prioritera att modernisera IS/IT- och E- hälsa i regionens hälso- och sjukvård.

Fortsätta arbetet med produktionsstyrning och förbättrat kapacitetsutnyttjande. Viss länssjukvård som invånare sällan har behov av, kan koncentreras till färre ställen än i dag. Satsa på en rad utvecklingsområden inom hälso- och sjukvården

Utveckla ersättningssystemen inom sjukvården
Ersättningssystemen för vårdprocesser ska ge lika ersättning för en vårdprocess, inklusive
eventuell eftervård och reoperationer i hela regionen Syftet är att styra mot en effektiv
hälso- och sjukvård med hög produktivitet, patientsäkerhet och tillgänglighet. Det ökar kvaliteten och kostnaden för
insatsen blir tydligare.

22

 Fortsätta utvecklingen av närsjukvårdskonceptet och uppmuntra fler specialister i närsjukvården.
 Utvecklad samverkan med kommunerna för patienternas vårdplanering med en personcentrerad vård. För att
lyckas med detta behövs en stärkt närsjukvård med kapacitet för de patienter i närområdet som behöver vård
ofta. Ett arbete med att precisera och
 beskriva innehållet i närsjukvårdscentra runt om i Västra Götaland behöver göras. För att öka effektiviteten
krävs också ett arbete med att utveckla processer och interna arbetssätt.
Ge förutsättningar för vårdval, valfrihet och mångfald. Utformningen ska ske i bred politisk samstämmighet.
 Vi är öppna för att införa ytterligare ett eller två vårdval under mandatperioden, exempelvis inom mödrahälsovård/gynekologi. Samtidigt är det viktigt att utvärdera och utveckla de som genomförts.

Satsa på psykiatrin och förebyggande arbete
Invånarnas i Västra Götaland hälsa och psykiska välbefinnande måste tas på allvar, det förebyggande arbetet och den psykiatriska vården måste utvecklas och förbättras, satsning görs såväl ekonomiskt som i förbättrat arbetssätt.
 En särskild satsning sker på barn- och ungdomspsykiatri och unga vuxnas psykiska hälsa. Satsningen görs så väl
ekonomiskt som i förbättrade arbetssätt.
 Missbruksvården behöver ses över utifrån ett folkhälsoperspektiv och en öppenhet för nya behandlingsprogram
ska prövas med de kommuner som är intresserade.

Utveckla kollektivtrafiken och bygga ut infrastrukturen
Kollektivtrafiken måste fortsätta och utvecklas och en reviderad strategi kan behövas för att nå målbild för
tåg och övriga program för kollektivtrafiken.
 Kollektivtrafiken är en grundbult för att skapa möjligheter och utveckling i alla delar av regionen. Nya former
för en väl fungerande möjlighet till kollektivt åkande behöver utvecklas tillsammans med kommunerna och
andra aktörer. Väl fungerande stomlinjer av bussar och tåg är grunden i ett sådant system. Skånes modell med
pågatåg är en för Västra Götaland strategiskt utvecklingsbar modell i arbetet med att knyta samman landsbygd
och stad.
 Samtidigt måste effektiviteten i kollektivtrafiken i de mer befolkningstäta områdena i regionen öka Kollektivtrafikens utbyggnad ska fullföljas i enlighet med antaget trafikförsörjningsprogram.
 Närtrafik och anropsstyrd trafik ska utvecklas och synliggöras. Partierna är överens om att kollektivtrafiktaxornas höjning får vara maximalt 5 procent i genomsnitt per år under mandatperioden, inkl. index. Därutöver ska
utredning av en studentrabatt på alla periodkort genomföras under år 2015. Redan beslutade reformer ska fullföljas.
Västsvenska paketet ska fullföljas.
Öppenhet ska i frågan om E20 råda för om kommunerna som geografiskt finns vid aktuell
vägsträcka, inför projektering av enskilda vägsträckor, väljer annan standard än två plus två samt om en ny regering
ger kompletterande direktiv till Trafikverket avseende
infrastrukturplanen. Om kommuner önskar en annan standard eller vägsträckning, ska
regionen meddelas så att frågan kan väckas inför de löpande överläggningar som Västra
Götalandsregionen i egenskap av infrastrukturansvarig har med Trafikverket.
Ett fortsatt aktivt arbete med utveckling av infrastrukturen i hela Västra Götaland för att
stärka insatserna för minskad klimatpåverkan och skapa en rundare region med större
arbetsmarknadsregioner.
 Infrastrukturen för transporter och för IT-kommunikation behöver utvecklas i hela Västra Götaland. Att skapa
förutsättningar för en väl fungerande kollektivtrafik och ge människor möjligheter att enkelt och snabbt förflytta
sig även i de glesare områdena i regionen är väsentligt. Inriktningen införkommande infrastrukturplaner ska vara
att andelen kollektivtrafik, järnväg och GC-väg ska vara hög. Infrastrukturen för IT/bredband är en viktig del i
arbetet med att utveckla hela Västra Götaland. Arbete med att forma väl fungerande kompetensplattformar är
en annan viktig del i att skapa en rundare region och skapa bra matchning mellan arbetsmarknaden och tillgänglig arbetskraft. Detta skapar också förutsättning för bra utveckling i hela regionen.

Satsa på kultur för attraktivitet och utveckling
Fortsatt satsning på kultur är en viktig del för ökad attraktivitet och utveckling i hela Västra Götaland och i
arbetet med integration och inkluderande.

23

 Det fria kulturlivet och civilsamhället är viktiga för att nå många och att nå ut i hela regionen. Deras möjligheter
till breddning och utveckling av verksamheten ska säkerställas. En fortsatt satsning på de kulturinstitutionerna
och deras lyskraft är viktiga för att stärka Västra Götalandsregionens konkurrenskraft.

Långsiktigt investera i moderna och energieffektiva lokaler

Regionen ska ha en långsiktig plan för investeringar med sikte på moderna och energieffektiva verksamhetslokaler.
 En kraftfull och långsiktigt plan för investeringar är en viktigt del i omställningen till ett hållbart samhälle. Förutom att det ger moderna, ändamålsenliga och bättre arbetsmiljö ger det också stora energibesparingar och därmed miljövinster.

Förbättra upphandlingsverksamheten
Regionens upphandlingsverksamhet måste förbättras och utvecklas och bli en aktiv del i en grön omställning och förbättrad kvalitet i verksamheten.
En kompetent upphandlingsverksamhet är ett viktigt instrument för att hushålla med
ekonomiska resurser, använda rätt produkt eller material vid varje givet tillfälle och ha minsta möjliga belastning på
miljön. Upphandlingsverksamheten kan behöva att få ökade ekonomiska resurser och kompetenstillskott.

Bli en attraktiv arbetsgivare
Satsning på ökade karriärmöjligheter i regionens verksamheter och satsning på jämställda löner är viktigt
för att stärka Västra Götalandsregionen som attraktiv arbetsgivare.
 Personalens möjlighet till vidareutbildning och påverkansmöjlighet är viktig för att få engagerade medarbetare.
Olika arbetstidsmodeller ska prövas. I en verksamhet som till stor del är beroende av goda insatser från personalen är detta viktigt.
Regionens utmaningar kräver ekonomiskt tillskott
För att justera befintliga obalanser i verksamheterna och skapa förutsättning för kvalitetsutveckling kommer en
skattejustering att bli aktuell.
 Budgetarbete handlar till sist om att ha beredskap att både gasa och bromsa, att hantera risker och kunna ta om
hand förändringar i verksamheten och i skatteintäkterna. Ibland är uppgiften att öka skatteintäkterna, ibland att
omfördela eller minska, allt för att ge invånarna ett gott liv. Västra Götalandsregionen ska klara bådadera.
För att komma till rätta med strukturella problem i sjukvården och för att kunna göra satsningar som kan säkra
en hållbar utveckling och därmed ge förutsättningar för framtida god skattekraft i Västra Götaland är det nödvändigt att för år 2015 höja skatteuttaget med 35–40 öre.
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