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Delårsrapport augusti 2015 

Delårsrapporten för augusti visar på de problem Vänsterpartiet pekade ut redan när den 
samlade detaljbudgeten hanterades i våras: Sjukhusen har inte tillräckligt med resurser för att 
klara sitt uppdrag. I budget 2015 valde den blågröna politiska ledningen att återinföra 
effektiviseringskravet på 1% för akutsjukhusen, tvärtom vad som föreslogs i tjänstemännens 
budgetunderlag. Siffrorna i deras pressmeddelanden om 750 miljoner var i praktiken bara 
cirka 250 nya miljoner. Det återinförda effektiviseringskravet är en viktig förklaring till de 
underskott som nu finns på akutsjukhusen. Även inför 2016 har den låga indexuppräkningen 
på 2% gett Hälso- och sjukvårdsnämnderna orealistiska förutsättningar att uppfylla 
befolkningens behov av hälso- och sjukvård. Den moderatledda politiska ledningen valde 
dessutom att beskära hälso- och sjukvårdsnämndernas handlingsfrihet genom att nollställa 
deras egna kapital.   

För Vänsterpartiet kan ekonomi i balans aldrig vara ett överordnat mål. Befolkningens behov 
av hälso- och sjukvård, patientsäkerheten, personalens arbetsmiljö, liksom lagstiftning i form 
av hälso- och sjukvårdslagen och arbetsmiljölagen kan inte bara ignoreras. Det är viktigt att 
långsiktigt ha en ekonomi i balans både som helhet och i enskilda verksamheter. Men i den 
situation som råder anser Vänsterpartiet att det är orimligt att ställa krav på ekonomi i balans.  

Effekten av de bristande resurserna syns väldigt tydligt på sjukhusen under 2015. Både 
tillgänglighet, överbeläggningar och arbetsmiljösiffror försämras och den ekonomiska 
situationen har utvecklats från dåligt till ännu sämre. Det ser inte bättre ut inför 2016. Att i det 
läget komma med förslag till ekonomi i balans under 2015 kommer att skapa en ännu mer 
pressad situation för både patienter och personal. Det beslut om tillåtna underskott för 
akutsjukhusen som fattades av Regionfullmäktige i juni 2015 är inaktuella utifrån nu gällande 
förutsättningar.  

Vänsterpartiets budget för 2016 innehöll en mer realistisk kostnadsuppräkning för hälso- och 
sjukvårdsnämnderna. 2016 skulle det funnits nästan 400 miljoner mer till hälso- och 
sjukvårdsnämnderna än den moderatledda politiska ledningen. Med Vänsterpartiets budget 
hade det varit helt andra förutsättningar för att få både verksamhet och ekonomi i balans.  

Den blågröna budgeten är däremot inte långsiktigt hållbar. Det syns i de åtgärdsplaner som nu 
diskuteras på akutsjukhusen. Den centralisering som kännetecknar beslutspunkterna i 
tjänsteutlåtandet är också oacceptabel för oss i Vänsterpartiet. Det måste vara hälso- och 



sjukvårdsnämnder och sjukhusstyrelser som enas om åtgärder för att få både verksamhet och 
ekonomi i långsiktig balans. Men de måste ges realistiska förutsättningar att uppnå detta.  

Med allt detta sagt om att det saknas resurser, ser vi i Vänsterpartiet också med oro på den 
ekonomiska utvecklingen på flera av sjukhusen. Detta innebär att redan under 2015 måste 
sjukhus och hälso- och sjukvårdsnämnder påbörja arbetet med åtgärdsplaner som får ner 
kostnaden. Men det mest centrala är att ta ett tydligt grepp på lång sikt för att säkerställa att 
befolkningen försäkras vård efter behov.  

Åtgärdsplaner för att nå en ekonomi i balans ska arbetas fram gemensamt av sjukhusstyrelser 
och hälso- och sjukvårdsnämnder. Dessa ska innehålla tydliga konsekvensbeskrivningar för 
bland annat tillgänglighet, överbeläggningar och arbetsmiljö. Åtgärdsplanerna ska 
återrapporteras till Regionstyrelsen och ligga till grund för en tilläggsbudget 2016 som ska 
beslutas i Regionfullmäktige i februari 2016.  

Problemen med för lite resurser drabbar inte bara akutsjukhusen. I vårdöverenskommelser i 
hälso- och sjukvårdsnämnderna med till exempel Habilitering och hälsa och Övrig 
primärvård, blir det tydligt att viktiga vårdbehov kommer att få prioriteras bort under 2016.  

Den moderatledda ledningen föreslår att de vårdcentraler som bedöms ha långsiktigt negativa 
resultat ska läggas ner. Detta är ett visionslöst och kortsiktigt sätt att tänka om Närhälsan 
eftersom den är i ekonomisk balans som helhet. Istället behövs ett genomtänkt 
förhållningssätt till etablering och nyetablering, formulerat i ett ägardirektiv till Närhälsan. 
Vänsterpartiet vill också helt befria Närhälsan från avkastningskravet. Med en framtida Krav- 
och kvalitetsbok som bygger på förtroende istället för på misstro kommer dessutom villkoren 
att ändras för Närhälsans långsiktiga arbete för att erbjuda bra primärvård i hela Västra 
Götaland.  

Förslag till beslut:  

Regionstyrelsen föreslår att Regionfullmäktige beslutar:  

1. Regionfullmäktige godkänner ”Delårsrapport augusti 2015 Västra 
Götalandsregionen”. 

 Beslutspunkterna 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 och 13 i tjänsteutlåtandet avslås.  

8.  Regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelsen att närmare analysera om 
ersättningssystemet missgynnar åtgärder i syfte att sänka kostnaderna och senast i 
samband med årsredovisningen för 2015 återkomma med förslag med anledningen av 
analysen. Situationen för NU-sjukvården ska särskilt belysas.  

9. Regionstyrelsen får i uppdrag att utarbeta förslag till regional åtgärdsplan på 
”systemnivå” för gemensamma åtgärder som bidrar till att ekonomin för sjukhusen 
sammantaget utvecklas positivt.  

Regionfullmäktige föreslås även besluta:  

14. Regionfullmäktige uppdrar åt sjukhusstyrelserna att i samråd med Hälso- och 
sjukvårdsnämnder besluta om kostnadssänkande åtgärder, men utan att äventyra 
vårdkvalitet, tillgänglighet eller arbetsmiljö.  



15. Regionfullmäktige uppdrar åt sjukhusstyrelserna och hälso- och sjukvårdsnämnderna 
att ta fram konsekvensbeskrivningar för åtgärder för en ekonomi i balans samt att 
senast 31 december 2015 återrapportera dessa till Regionstyrelsen som underlag för en 
tilläggsbudget som ska beslutas i Regionfullmäktige i februari 2016.  

16. Regionfullmäktige beslutar att hantera hälso- och sjukvårdsnämndernas framställan 
om ökade kostnader för vårdval rehab i samband med bokslutsdispositionerna.  

17. Regionfullmäktige uppdrar till Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd att i bokslutet 
för 2015 omfördela upp till högst 98 mnkr till den Västra Hälso- och 
sjukvårdsnämnden i enlighet med tidigare inriktningsbeslut i de båda nämnderna.  

18. Regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelsen att följa upp den omstrukturering av 
Naturbruksgymnasierna som regionfullmäktige tagit beslut om samt understödja 
arbetet med att inom 3 år få verksamheten i ekonomisk balans.   

19. Uppdra till regionstyrelsen att utarbeta ägardirektiv samt marknads- och 
etableringsstrategi för den egna primärvårdsverksamheten. Förslaget ska underställas 
regionfullmäktige för beslut.  

Regionstyrelsen beslutar för egen del 

1. Regionstyrelsen ska kalla presidierna för sjukhusstyrelserna till överläggningar och 
rapport kring framtagna och beslutade åtgärdsplaner.  

2.  Regionstyrelsen uppmanar styrelserna för GöteborgsOperan respektive Göteborgs 
Symfoniker att inkomma med begäran om att få upplösa obeskattade reserver för att 
kunna balansera befarat underskott. 
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