I budgetdebatten i juni 2018 påpekade vi att det grönblåa budgetförslaget innebar en underfinansiering av
sjukhusen för 2019. Vi upprepade påpekandet i debatten om tilläggsbudgeten i november 2018 och så sent som i
februari i år, i ärendet om detaljbudget 2019, påpekade vi ånyo att budgeten inte håller. En budget som saknar
svar på de utmaningar som verksamheten har att hantera.
Den grönblå budgeten innebär en ohållbar ekvation. Akutsjukhusens egna bedömningar av ingående obalanser
uppgick till drygt 1,2 mdkr och de bedömde att drygt hälften skulle kunna omhändertas i liggande åtgärdsplaner.
I takt med stramare personalbudgetering flaggde 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 kräver fler vårdplatser som inte går att kombinera
med stora ekonomiska neddragningar.
Även personalorganisationernas hade 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
innebär ytterliga neddragningar i verksamheten. Det Socialdemokratiska budgetförslaget för 2019 innehöll flera
kraftiga satsningar på personalen vilket är avgörande för att kunna göra de förändringar som krävs.
Vi 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 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.
Det som vi befarade har nu blivit sanning. Vårdgarantin uppfylls inte, köerna är längre än någonsin och
underskotten på sjukhusen fortsätter att öka i en allt snabbare negativ spiral. Efter tre månader in på 2019 så
uppgår sjukhusens samlade underskott till 234 Mkr vilket innebär, om utvecklingen fortsätter i samma takt, att
underskotten kan närma sig 1 miljard kronor vid årets slut.

Vad är då den styrande ledningens svar på detta: Mer av samma och väldigt lite nytt. Att återigen säga till
styrelserna för sjukhusen att revidera och hålla budgeten, återupprepa redan fattade beslut och hoppas att det ska
ge effekt visar tydligt att den grönblå ledningen tappat kontrollen.
Läget för regionen och framför allt för sjukhusen är allvarligt. För oss socialdemokrater är det naturligt att ta
ansvar för att få en ekonomi i balans men det får inte ske på bekostnad av den vård som våra invånare har rätt
till. Tvärtom så måste huvudfokus nu ligga på att uppfylla vårdgarantin och korta köerna.
I ett läge när regionen behöver mer samarbete och en tydligare ledning för att peka ut en ny färdriktning så väljer
de grönblå att stå i talarstolen på regionfullmäktige och tala om inbjudningar till möten. Det har också skickats ut
pressmeddelande om dessa möten men en riktig inbjudan till övriga partier hade fram tills i torsdags lyst med sin
frånvaro.

