
 
 
 
YRKANDE 
2021-03-16 
Ärende nr: 4 
Diarienummer: RS 2020 - 06598 

Till 

Regionstyrelsen 

 

Status regional särskild tillgänglighetssatsning fram till och med 
januari 2021 

Förslag till beslut 

Regionstyrelsen beslutar enligt följande: 

1. Regionstyrelsen noterar informationen om arbetet i regional särskild tillgänglighetssatsning 
fram till och med januari 2021. 

2. Regiondirektören får i uppdrag att snarast återkomma till regionstyrelsen med en uppdaterad 
plan där regionens egna utförare får ta del av de avsedda statsbidragen för att öka sin 
produktion. Utifrån den planen får regionstyrelsen senare ta ställning till behovet av 
kompletterande upphandlingar av hälso- och sjukvård. 

 
Bakgrund 

Den socialdemokratiska regeringen har skjutit till statsbidrag till regionen i en aldrig tidigare 
skådad omfattning. Detta gjorde att resultatet för regionen slutade på ett överskott om 1,8 
miljarder för 2020 och de senaste prognoserna för 2021 pekar på liknande överskott. 

Dessa statsbidrag ska användas för att producera vård, minska köer och motverka en stigande 
arbetslöshet. Att i det läget spara stora summor centralt i förvaltningen istället för att se till att de 
kommer utförarna tillgodo är inte riktigt. Om inte pengarna används kan regionen bli 
återbetalningsskyldig. 

Regionen utförare måste ges långsiktiga och hållbara förutsättningar. Att sjukhusen, mitt i en 
pandemi, ska ägna sig åt sparplaner, åtgärdsplaner och överväga att minska personalen är 
förkastligt. I ett skede när produktionen behöver öka och det finns ett stort behov av 
återhämtning för personalen och att kunna säkerställa en sammanhängande semester så behövs 
det mer personal på våra sjukhus och inte färre. 

Redan efter två månader in på 2021 så uppgår det samlade underskottet för regionens egna 
sjukhus till över 700 miljoner kronor.  

Vi socialdemokrater föreslår därför att utförarna tillförs ytterligare medel för år 2021. 
Finansiering ska ske med överskottet för 2020 med de 875 miljoner kronor som den uppskattade 
kostnaden för den uppskjutna vården från 2020 uppgår till samt med statsbidrag för tillgänglighet 
för år 2021. 

Regional särskild tillgänglighetssatsning, RSTL, har i princip påbörjat sin verksamhet men arbetet 
har så klart påverkats kraftigt av den pågående pandemin. Det är nu viktigt att de får fortsätta det 
påbörjade arbetet för att öka produktionen och kunna minska de långa köerna i vården. Hela 
syftet med RSTL är att skapa goda förutsättningar till att hantera köer och produktions- och 
kapacitetstyrning på ett samordnat och effektivt sätt. Med ytterligare medel kan RSTL få större 



 
 
 
genomslagskraft i sitt vidare arbete. Utifrån dessa förutsättningar behöver nya produktionsmål tas 
fram och efter det kan övervägningar göras över vilket behov av kompletterande upphandlingar 
av hälso- och sjukvård som finns. 

  

Helén Eliasson (S)  
Regionråd i opposition 


