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Till regionstyrelsens ordförande Monica Johansson
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Satsningar på sjukvården... blev besparingar

Ank.den 2019 -08- 2 3
Dnr,.

LL 7 3

Den styrande majoriteten hävdar att de satsar på hälso- och sjukvården och länge har de förnekat att de
behöver spara. Så sent som den 17 juli hävdade majoriteten att de satsat en"hqlu miljard" på vården. Inte
desto mindre visade kvartalsrapporten att regionen som helhet gjorde en negativ budgetawikelse om 65
miljoner kr - och därmed inte klarar balanskravet. För att klara ekonomin sätts nu hoppet till en
framgångsrik finansförvaltning och generösa statsbidrag.
Av vårens kvartalsrapport framgår att hälso- och sjukvården prognostiserar ett budgetunderskott på 136,8
mkr. Bara några veckor senare meddelas att underskottet befaras öka till z5o mkr - och att det ska sättas in
åtgärder som motsvarar halva underskottet. Av regionstyrelsens budgetunderlag, daterad 15 maj, framgår

följande:

"Utifrãn det ekonomiska

g ap somfortsatt finns inom hälso- och sjukuãrden mellan utfall och budg et har
hälso- och sjukuården tagitfram ålgärdsplaner for att på sikt nå. en ekonomi i balans. Gapet på z5o mnkr
har delats Wp på tuå år där måIetför zotg är att nå. -tz5 mnkr for att sedqn i slutet ou 2o2o uara i
balons. Det dr entuffmälsdttning somförutsätter attnAa oförutseddakostnadsökningar inte inträffar."

"Denbudget somhar antagits de senqste ãrenhar inte helttäckt deuerklígøkostna.derna och
ätgärdsplaner har upprättatsft)r qtt minimerqunderskottet dãkostnadsökningenför läkemedel,
Iaboratorieundersökningar och personal uørit högre än den ãrliga indexupprökningen. Tillskott infor
zotg kompenseradeför budgetunderskottför utomlänsuãrd samtläkemedelmen detfinns kuqr
budgetunderskottför laboratoriekostnader, personalkostnader och diabeteshjäIpmedel."

Då ska man samtidigt håna i rninnet att statsbidragen till följd av M+I(D-budgeten resulterat
i väsentligt högre statsbidrag än planerat. Det räddar Region Sörmlands ekonomi med över

z5o mi[ioner kr. Sannolikt skickar rnajoriteten statsbidragen rätt in i svarta hålet.

På regionst¡.relsens sammanträden lämnas endast summarisk

information om de ekonomiska åtgärderna.

Därför har jag begärt ut handlingsplanerna, men nekats. Det strider naturligtvis mot den svenska
offentlighetsprincipen och varför dokumenten inte lämnas ut kan man såklart fundera över.
Orwell hade blivit lycklig om han kunde se hur "besparingar" kallades för " satsningar" i den allmänna
debatten. Och imponerad över hur den offentliga makten styr utan insyn, transparens och öppenhet. För
rimligen är det oppositionen som ska avkrävas ansvar? Utsi}ternaför 2o2o är onekligen dystra.

Med anledning av ovanståend.e vill jag ställa följande frågor:

1.
2.
3.
4.
S.
6.
7.
8.

Hur stor ekonomisk obalans hade hälso- och sjukvården vid ingången av året?
När blev du varse första gången att hälso- och sjukvården inte kommer att klara budget i år?
När fick du information om att underskottet prognostiserades till hela z5o mkr?
Hur ska regionstyrelsen lyckas spara/effektivisera rz5 mkr fram till 3r december?
Ange de grundläggande logiska strategierna för att åtgärda underskottet
Varför är handlingsplanerna hemliga?
Varför vill majoriteten varken revidera regionsþnelsens budget - eller se till att den hålls?
Vart tog satsningen på en halv miljard kronor vägen?

(M)
Nyköping, den z3 augusti zotg
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