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§2
Årsredovisning 2018 södra hälso- och sjukvårdsnämnden
Diarienummer HSNS 2019-00007
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer Årsredovisning 2018 för
södra hälso- och sjukvårdsnämnden.

Eventuella reservationer och/eller protokollsanteckningar

Protokollsanteckning från Tony Willner för S-gruppen får lämnas.
Protokollsanteckning
God ekonomisk hushållning handlar om att finna en rimlig balans mellan
ekonomiska resurser och krav på prestationer i verksamheten. Denna balans kan
enbart nås om resurserna är relativt väl i paritet med den verksamhet som ska
bedrivas, samt att de personella resurser som krävs för produktionen finns till
hands.
Under mandatperioden har socialdemokraterna vid upprepade tillfällen påpekat att
dessa villkor inte uppfylls i de budgetar som majoriteten har presenterat, och
beslutat, i regionfullmäktige. Vi har ständigt krävt rimlig kompensation för prisoch lönekostnadsökningar i verksamheten. Vi har krävt långsiktiga och
förutsägbara satsningar på personalens löner, villkor och arbetsmiljö. Vi har krävt
en färdplan för hälso- och sjukvårdens framtida inriktning och investeringar, men
sett förslaget nedröstat.
Den moderatledda majoritetens resultat talar för sig. Trots en skattehöjning i
början av mandatperioden, trots stora tillskott av statsbidrag från den S-ledda
regeringen, trots god konjunktur med minskad arbetslöshet och höjd
sysselsättning, och trots stora överskott i miljardklassen förmår majoriteten inte
skapa balans i verksamheten.
I Västra Götalandsregionen har den moderatledda majoriteten valt en annan väg.
Orealistiska ekonomiska ramar till verksamheterna, alltför låg kompensation för
löne- och prisökningar, nya kostsamma reformer finansierade med orealistiska
effektiviseringskrav, och otydlighet i ledning och styrning. Denna situation
försvårar nämndens och sjukhusets utvecklingsmöjlighet. M-styrets ignorans för
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personalsituationen och de förändringar som behövs skapar en oroande
nedåtgående spiral.
Vi ser med mycket stor oro på situationen inom hälso- och sjukvården och
förväntar oss politiska Initiativ och samarbetsanda under 2019 för att finna breda,
långsiktiga politiska och verksamhetsmässiga lösningar.
Avslutningsvis vill vi rikta ett stort tack till all personal inom verksamheten och
på sjukhuset som med goda insatser under året genomfört ett väl utfört arbete till
gagn för länets invånare.
Sammanfattning av ärendet

Nämndens uppdrag är att företräda befolkningen och verka för en god hälsa och
vård på lika villkor. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden har valt att 2018 särskilt
fokusera på att få en väl fungerande nära vård i samverkan mellan kommun,
primärvård och specialistvård. Man har genomfört en förstärkning av den nära
vården genom en satsning på utökad mobil verksamhet.
Nämnden har under året även haft fokus på tidiga insatser och drivit att göra
spädbarnverksamheten tillgänglig och tecknat avtal med fler kommuner samt
satsat medel för uppstart av Mini-Maria.
Måluppfyllelserna till vårdgarantierna har förbättrats något under 2018, men
fortsatta åtgärder krävs för att nå målen.
Södra hälso- och sjukvårdsnämndens ekonomiska resultat för 2018 är en ekonomi
i balans.
Beslutsunderlag
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