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Med anledning av förslag till detaljbudget 2019
Förslaget till detaljbudget för 2019 är en konsekvens av det grönblåa budgetförslaget i juni 2018, och påföljande
förslag till tilläggsbudget i november 2018. Förslag som saknade svar på de utmaningar som verksamheten har
att hantera.
Förslaget innebär en ohållbar ekvation. Akutsjukhusens egen bedömning av ingående obalanser uppgår till drygt
1,2 mdkr och deras bedömning är att drygt hälften kommer kunna omhändertas i liggande åtgärdsplaner. I takt
med stramare personalbudgetering flaggar flera sjukhus dessutom för risk för försämrad tillgänglighet. Att
samtidigt ge sjukhusen i uppgift att minska kostnaderna, dra ner på personalen och att förbättra tillgänglighet och
kvalitet låter sig helt enkelt inte göras. En ökad tillgänglighet kommer att kräva fler vårdplatser som inte går att
kombinera med stora ekonomiska neddragningar.
En lösning på sjukvårdens problem som lyfts på flera ställen, och som vi är politiskt överens om, är
omställningen. Här saknar vi tydlig styrning och ledning så att det vi kan gå från ord till handling. Sjukhusen
behöver konkreta uppdrag och rimliga förutsättningar för att kunna genomföra förändringarna. Även detta blir en
ohållbar ekvation om fokus istället ska ligga på åtgärdsplaner.
Vi Socialdemokrater delar personalorganisationernas synpunkter på detaljbudgeten. Västra Götalandsregionens
personal uppvisar fortsatt höga sjukskrivningstal och hög personalomsättning. Orsakat av hög arbetsbelastning,
dålig arbetsmiljö, ofördelaktiga arbetstider och låga löner. Lönerna för många yrkesgrupper ligger bland de
lägsta i landet. En uppräkning av budgeten med 2% täcker inte de löneökningarna som redan tecknade avtal ger.
Detta kommer att innebära ytterliga neddragningar i verksamheten. Det Socialdemokratiska budgetförslaget för
2019 innehåller flera kraftiga satsningar på personalen vilket är avgörande för att kunna göra de förändringar
som krävs. Tyvärr kan vi konstatera att denna grönblå detaljbudget kommer att ytterligare försämra för
personalen i regionen.
Den moderatledda minoriteten i Göteborgs stad har beslutat att inte längre subventionera periodkort för sina
invånare. Ingenstans i detaljbudgeten nämns hur detta bortfall ska hanteras, trots att det kan röra sig om en
kostnad om cirka 100 – 150 mnkr.
Socialdemokraterna har vid upprepade tillfällen påpekat att de grönblå budgetförslagen leder åt fel håll. 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.
I våra budgetförslag för 2019 presenterades 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. Förslag som
lämnades 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 något som bekräftas av de som borde veta bäst, nämligen företrädarna för personalen.
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