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Svar på Carl-Olof Bengtssons interpellation till regionstyrelsens vice ordförande Suzanne
Frank angående budgetfrågor.
1. Det är mycket märkligt att du begär att vi i oppositionen ska göra majoritetens arbete.
Det är väl inte vi som ska sköta regionens ekonomi? Majoriteten har åtagit sig att leda
och styra regionen, då bör man ägna sig åt detta istället för att skylla på oss. Vi har tagit
ett ansvar i regionfullmäktige där vi har beslutat om mål och budget. Då är det för oss en
självklarhet att vi alltid ska en målsättning att klara budget. Det målet har du och övriga
majoriteten tydligen abdikerat från vilket är häpnadsväckande!
Om jag hade suttit i majoritet hade jag tittat på den administrativa personalen – ett 70tal fler jmf med 2014. Alla centrum går med underskott och många konton går med stora
underskott. Detta visar att ni inte klarat att hålla ekonomin – ni har gjort för litet och för
sent!
2. Om vi hade suttit i majoritet hade vi naturligtvis lagt fram våra förslag direkt när
problemen uppmärksammades, egentligen redan inför 2017. Resultatet för 2016 visade
ju tydligt att det fanns stora problem som behövde åtgärdas. Varför uppmärksammade
inte ni detta redan då? Varför har era åtgärder dröjt ändå till nu? Ni har ju fortfarande
inte lyckats besluta om besparingsåtgärder för de första 60 miljonerna. Under min tid i
majoritet var inte alltid sjukvården i balans, men landstinget i stort hade en god
ekonomi. Under 2014 som du tar upp som exempel klarade visserligen inte sjukvården
sin budget, men landstinget hade ett överskott med 156 miljoner, det vill säga 56
miljoner bättre än budget. Det ska jämföras med er situation där i princip ingen klarar
budget och hela regionen är på väg mot ett underskott. Det finns till och med en risk för
balansräkning efter 2017. Under perioden 2010-2013 hade vi i genomsnitt en
kostnadsutveckling på under 3,5 %. Under 2014-2017 (prognos 2017)ligger den istället
på 5,7 %. Det är här fokus borde ligga för er, att minska kostnadsutvecklingen.
3. Skattehöjningarna 2009 och 2013 var nödvändiga att göra. 2009 var det finanskris och
2013 hade vi stora investeringar. Skillnaden idag är att det inte finns några motiv för
ytterligare en skattehöjning, vi har ju nu fått landets näst högsta landstingsskatt, det
finns inget som motiverar att vår lilla region ska behöva detta.
4. Skattehöjningarna gav balans till landstinget, vilket ju faktiskt är det viktigaste. Det som
däremot är anmärkningsvärt är att vi tillförde HSN+ vårdvalet 91 miljoner kr 2016 och

200 miljoner kr 2017. Trots detta går de med stora underskott 2017, och då hjälper det
inte med att bara höja skatten.
5. Om du anser att sjukvården är underfinansierad får du ta initiativ till er regering om
ökade tillskott. Och då kommer ju inte heller skattehöjningen på 40 öre för 2018 att
räcka! Den kommer ju nämligen enbart att täcka det svarta hålet för stunden! Ni måste i
så fall höja skatten även 2019 och framåt om alla behov ska kunna täckas! Man måste ta
ansvar och stå för prioriteringar i sjukvårds-och regionpolitiken. Vi har en sjukhustung
vård som kan bli både bättre och mer effektiv med ett ökat fokus på den nära vården. Ett
minskat antal inläggningar skulle få stor effekt och kan spara stora resurser.

Suzanne Frank (m)
2017-09-22

