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Mer pengar till sjukhusen - förstärkning av sjukhusförvaltningarnas 
ramar med 1 miljard kronor 

Förslag till beslut 

Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige att besluta enligt följande: 

1. Regionfullmäktige beslutar att regionstyrelsen får gå med underskott för år 2021 om maximalt 
1 miljard kronor. 

2. Regionfullmäktige beslutar att sjukhusförvaltningarnas åtgärdsplaner för 2021 och 2022 ska 
innehålla ökad egen produktion. 

3. Regionfullmäktige beslutar att sjukhusförvaltningarnas åtgärdsplaner för 2021 och 2022 inte 
får innehålla förslag till minskning av egen personal om det på något sätt: 

a. påverkar tillgängligheten negativt 

b. påverkar möjligheten att öka den egna produktionen 

c. hindrar personal att ta ut sammanhängande semester eller behövlig återhämtning 

 

Regionstyrelsen beslutar för egen del: 

1. När regionfullmäktige har fattat beslut om att regionstyrelsen får lov att gå med underskott 
för år 2021 att sjukhusförvaltningarnas ramar för 2021 ökas med totalt 1 miljard kronor med 
nedanstående fördelning, kostnaden för detta ska stanna på regionstyrelsen: 

• NU-sjukvården: 147 mnkr 

• Skaraborgs sjukhus: 131 mnkr 

• Sahlgrenska Universitetssjukhuset: 527 mnkr 

• Sjukhusen i väster: 83 mnkr 

• Södra Älvsborgs Sjukhus: 113 mnkr 

Bakgrund 

Regionstyrelsen beslutade den 20 april 2021 att regiondirektören skulle återkomma med förslag 
på regionstyrelsens möte den 4 maj 2021 till hur en förstärkning av sjukhusförvaltningarnas ramar 
med 1 miljard kronor kan uppnås. 



 
 
 
Vi kan konstatera att uppdraget inte har slutförts och regionstyrelsen har inte fått ett konkret 
förslag på hur sjukhusförvaltningarnas ramar kan förstärkas med 1 miljard kronor för 2021. 

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. 

Sjukhusen behöver få långsiktiga och hållbara ekonomiska förutsättningar för flera år framöver.  

Regionstyrelsen ska, enligt den av regionfullmäktige antagna budget för 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. Fördelning ska ske utifrån sjukhusens fastställda budget för 2021 och 
kostnaden ska stanna på regionstyrelsen. Vi föreslår att regionfullmäktige medger att 
regionstyrelsen får gå med underskott 2021 för att hantera finansieringen. Ökningen gäller endast 
år 2021 och vi återkommer i vår budget för 2022 med förslag till långsiktig finansiering av hälso- 
och sjukvården. Vår initiala bedömning var att regionstyrelsen hade detta uppdrag men vi väljer 
nu att överlåta till regionfullmäktige att besluta i enlighet med koncernkontorets bedömning. 

För att säkerställa att sjukhusens egen produktion kan öka under året och att det finns tillräckligt 
med personal för detta och för att ge personalen återhämtning och att kunna säkerställa en 
sammanhängande semester så behövs det mer personal på våra sjukhus och inte färre. Vi föreslår 
därför att regionfullmäktige ger sjukhusen i uppdrag att åtgärdsplaner för 2021 och 2022 ska 
innehålla ökad egen produktion och att de inte får innehålla minskning av egen personal. 
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