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Initiativärende – Mer pengar till sjukhusen
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar enligt följande:
1. Regiondirektören får i uppdrag att till regionstyrelsens möte den 4 maj 2021 återkomma med
förslag till hur en förstärkning av sjuhusförvaltningarnas ramar med 1 miljard kronor kan
uppnås. Finansiering ska ske med föregående års resultat samt med statsbidrag för
tillgänglighet.
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 sjukhusen tillgodo är inte riktigt.
Regionen sjukhus 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.
Sjukhusen behöver få långsiktiga och hållbara ekonomiska förutsättningar för flera år framöver.
Det måste bli stopp på neddragningar, sparprogram, åtgärdsplaner och minskning av personal.
Det är precis detta som de stora statsbidragen är tänkta att motverka.
Regeringen aviserade den 6 april att regionerna ska få ytterliga 2 miljarder kronor för att hantera
uppskjuten vård, vilket för Västra Götalandsregionen innebär 334 miljoner kronor.
I den av regionfullmäktige antagna budget för 2021 står det under beslutspunkterna:
10. Regionstyrelsen ska under 2021 följa utvecklingen av eventuella ekonomiska och verksamhetsmässiga
konsekvenser för styrelser, nämnder och bolag som kan relateras till pandemin och vid behov vidta nödvändiga
åtgärder eller återkomma till regionfullmäktige med förslag till beslut.
Med anledning av detta så föreslår vi socialdemokrater att sjukhusen tillförs ytterligare 1 miljard
kronor 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.
Vi föreslår därför att regiondirektören får i uppdrag att återkomma till regionstyrelsen på mötet
den 4 maj 2021 hur sjukhusens ramar kan öka med sammanlagt 1 miljard kronor för år 2021,
finansiering ska ske med föregående års resultat samt med statsbidrag för tillgänglighet.
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