PROTOKOLLSANTECKNING
2019-05-14
Ärende 4
Dnr: RS 2019–03044
Till regionstyrelsen/regionfullmäktige

Koncernens uppföljningsrapport mars 2019, Västra
Götalandsregionen
Den moderatledda ledningen i Västra Götalandsregionen har nu presenterat sin första
uppföljningsrapport för 2019. Vi kan notera att det finns fortsatt stora frågetecken kring
hur en ekonomi och verksamhet i balans kan nås under året. Vi konstaterar också att
den nedåtgående trenden under hela den förra mandatperioden fortsätter, och i vissa
avseenden försämras.
Detta trots historiskt stora tillskott i form av generella och specialdestinerade statsbidrag
från den s-ledda regeringen. Det är dessa tillskott som döljer den moderatstyrda
ledningens oförmåga att hantera regionens ekonomi.
Regionen saknar dessvärre en handlingskraftig politisk ledning som med
eftertänksamhet och god framförhållning förmår styra organisationen. Alla givna löften
sedan tillträdandet framstår nu som tomma ord utan faktiska resultat.
Uppföljningsrapporten innehåller rader av beskrivningar och problemformuleringar,
men vi saknar konkreta ledningsåtgärder i organisationen som visar på
genomförandekraft, och en vändning av den negativa utvecklingen.
För oss socialdemokrater är redovisade resultat föga förvånande. Vi har under lång tid
varnat för den moderatledda ledningens brist på insikt om hur stabilitet kan skapas. Vi
konstaterar att den valda handlingslinjen med underfinansiering av basverksamheten i
budget efter budget skapat en underskottsekonomi på samtliga sjukhus i regionen. All
kraft och energi i organisationen går åt att utforma verkningslösa åtgärdsplaner som
aldrig når fram till avsedda effekter.
Akutsjukhusens beräknade underskott om 400 miljoner kronor med en betydande risk i
att resultatet kan försämras ytterligare visar på ett tydligt misslyckande. Med en hög
kostnadsutveckling ser vi inte tillräckligt med åtgärder för att trenden ska kunna brytas
inom överskådlig tid.
Vi ser för hög kostnadsnivå, otillräcklig produktions- och kapacitetsplanering och
skenande kostnader för köpt vård. Kostnaden för hyrpersonal är fortfarande allt för hög.
Trots ökade antal anställda förmår inte den moderatledda ledningen uppfylla
vårdgarantin och öka tillgängligheten. Färre vårdplatser, bristande kontinuitet och
fortsatta rekryteringssvårigheter inom nyckelgrupper skapar en nedåtgående spiral som
måste hejdas.

En ryckighet i personalförsörjningen där det ena stunden är för många anställa och den
andra stunden råder brist på personal ger inte de anställda och verksamheten en lugn
och trygg arbetsmiljö.
För att försöka råda bukt med den låga produktiviteten har det köpts vård för 91 miljoner
kronor mer än budget, trots det har tillgänglighetsmålen inte nåtts.
Dessa och många andra oroande tecken inom hälso- och sjukvården borde bara vara
nog för att väcka den moderatledda ledningen.
Vi saknar dessutom en ekonomisk analys och beredskap för att möta den förväntade
kostnadsutvecklingen inom kollektivtrafiken. Ljuspunkter i uppföljningsrapporten finns
men är beklagligt nog alltför få. Dessa finns framför allt inom regionutvecklingsområdet.
Våra slutsatser:
Uppföljningsrapporten bekräftar vår kritik mot den moderatledda ledningens bristande
förmåga att med de samlade ekonomiska och verksamhetsmässiga resurserna skapa
stabilitet och arbetsro i organisationen. Rapporten bekräftar även det vi har befarat, det
vill säga att punktinsatser inte leder till önskade resultat. Det är bara genom systematiskt
arbete och långsiktighet som bestående förändringar kan nås. Men det krävs också tydlig
intern kommunikation, ändamålsenlig organisering, genomförandekraft, effektiv
uppföljning samt fokus på måluppfyllelse.
Rapporten visar dessvärre att de övergripande målen inte nås fullt ut.
Avslutningsvis vill vi understryka att vi är väl varse om de utmaningar som regionens
hälso- och sjukvård står inför, och ser med stor ödmjukhet på det arbete som krävs för
att skapa stabilitet och kontinuitet. Det krävs nu ett handlingskraftigt styre som fattar de
beslut som behövs för att korta köerna, ställa om till en mer jämlik vård, säkerställa en
mer rättvis fördelning mellan stad och land, hantera omställningar inom personalen, anta
utmaningarna inom kollektivtrafiken och få en ekonomi i balans.
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