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Till regionstyrelsen 

Bokslutsdispositioner 2018 
Sjukhusen i Västra Götalandsregionen har ett besvärligt läge både med ekonomi och 

verksamhet. Deras egen bedömning av ingående obalanser uppgår till drygt 1,2 mdkr 

och 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. 

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 av 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.  

De sammanlagda underskotten för akutsjukhusen hamnar på 730 miljoner kronor för 

2018, målen för tillgänglighet och vårdgaranti uppfylls inte och så gott som samtliga 

indikatorer pekar åt fel håll. Två månader in på 2019 så är sjukhusens samlade 

underskott 284 miljoner kronor. Att i det läget tro att sjukhusen dessutom ska klara av 

att återställa tidigare års ekonomiska underskott saknar all trovärdighet. 

Orealistisk styrning skapar bara frustration. Nu behöver sjukhusen fokusera på de 

nuvarande problemen med tillgänglighet, vårdgaranti och innevarande års ekonomiska 

obalanser. Dessutom behöver personalen få goda förutsättningar för att utföra sitt 

jobb. Sjukhusens pressade situation idag har lett till en tuff arbetsmiljö, kompetensbrist 

och stor personalomsättning. Den utvecklingen måste vändas nu. 

Med tanke på den erinran som regionens egna revisorer har riktat mot regionstyrelsen 

för bristande samordning och styrning av det övergripande koncernuppdraget utifrån 

styrelsens ägaruppdrag och huvudmannaskap i hälso- och sjukvården så är det viktigt 

att sjukhusen och de nyvalda styrelserna får ägna full kraft åt att lösa dagens problem 

och inte ägna tid åt tidigare års resultat. Att sjukhusen två månader in på det nya året 

visar röda siffror är bekymmersamt. Kostnadsökningarna måste bromsas så att inte 



                                                           

 

nya underskott uppstår vid nästa bokslut. Det ligger ett stort ansvar på styrelserna för 

sjukhusen på det arbetet när de nu får en möjlighet att slippa jaga ikapp underskott 

från tidigare år. 

 
Yrkande 

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta följande: 

1. Regionfullmäktige godkänner förslaget till bokslutsdispositioner och 

moderförvaltningen tillför 313,1 mnkr för att nollställa eget kapital för 

akutsjukhusen och Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden 

2. Regionfullmäktige fastställer eget kapital per 2019-01-01 med kompletterande 

regelverk till 0 mnkr för Sahlgrenska universitetssjukhuset, 0 mnkr för NU 

Sjukvården, 0 mnkr Södra Älvsborgs sjukhus, 0 mnkr för Skaraborgs sjukhus, 0 

mnkr för Kungälvs sjukhus, 0 mnkr för Frölunda Sjukhus, 0 mnkr för Alingsås 

sjukhus, 7,5 mnkr för Angereds närsjukhus och 0 mnkr för Västra Hälso- och 

sjukvårdsnämnden 

3. Regionfullmäktige fastställer eget kapital per 2019-01-01 för övriga styrelser och 

nämnder i enlighet med förslaget i tabell Bokslutsdispositioner i 

tjänsteutlåtandet 

4. Samtliga förfrågningar från akutsjukhusen och Västra Hälso- och 

sjukvårdsnämnden om hanterande av eget kapital är därmed besvarade 
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