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Till Region Jämtland Härjedalens fullmäktige presidium
Regionens revisorer riktar, i sin revisionsberättelse för verksamhetsåret 2018, anmärkning mot
regionstyrelsen och avstyrker att regionfullmäktige beviljar regionstyrelsen ansvarsfrihet.
Med anledning av detta har fullmäktiges presidium beslutat inhämta förklaring från regionstyrelsen
och de ledamöter och tjänstgörande ersättare som avgått från styrelsen under 2018.
Jag Elin Hoffner ordinarie i styrelsen under 2018 lämnar härmed min förklaring till fullmäktige.
Vänsterpartiet och dess styrelserepresentanter ordinarie och ersättare har gett fullt stöd i styrelsen
till de långsiktiga planer som tagits fram och som syftar till ett systematiskt och långsiktigt arbete för
att förbättra vårdens kvalité, att göra färre fel, hitta och åtgärda systemfel som inte skapar värde för
patienten, ställa om vården mot mer primärvård/närvård, utveckla samarbetet med
primärkommunerna och att utveckla attraktiviteten i vårdens yrken så att vi kan stå oss väl i
konkurrensen om kompetent personal och vara en attraktiv arbetsgivare.
Ur detta arbete kommer också ekonomisk effektivitet. I styrelsen har det varit stor enighet om detta.
Under våren 2015 lyfte vänsterpartiet förslag om att höja skatten med 1 krona och med
inkomstförstärkningen som detta ger göra systematiska satsningar inom det personalpolitiska
området samt inom primärvården. Vår bedömning var och är fortfarande att de
planer som antagits i enighet inte i sig själva inom mandatperioden kunde ge effekt på det
ekonomiska läget. Det behövs satsningar i förbättrade arbetsvillkor både för att ge personalen det
utrymme som utvecklings-och omställningsarbetet kräver och för att nå väsentligt lägre sjuktal och
minskning av hyrpersonal.
Det andra strategiska utvecklingsområdet är inom konceptet närvård. Det berör såväl primärvård
som specialistsjukvård och däri ligger också nödvändigheten om ett utvecklat samarbete med
kommunerna. Det handlar om att säkerställa god kvalitet genom hela vårdprocessen.
Personcentrerad vård är ett nyckelbegrepp i sammanhanget.
Om vi gör rätt saker i rätt tid och med rätt kompetens så är det den ultimata effektiviteten också
ekonomiskt.
Om endast ett år börjar gruppen 80 år och äldre i länet att växa och fortsätter öka bortom 2035. Vi
har därmed ett, år för år, ökande behov av vård. Fel åtgärder riskerar att ställa oss i ett allt sämre
läge att möta och klara detta ökade vårdbehov.
Vänsterpartiet har både hösten 2015, 2016, 2017 och hösten 2018 yrkat på en skattehöjning såväl i
fullmäktige som i styrelse. Det är för oss uppenbart att i det kortare perspektivet så kan inte det
arbete som pågår i enlighet med fastlagda planer förbättra det ekonomiska läget. Det är bara en
inkomstförstärkning som kan uppnå det. Det visar sig också i 2018 års resultat att utan de
inkomstökningar som kommer från statligt håll så hade vår situation varit betydligt sämre. Det är
dock inte troligt att den statliga förstärkningen av vår ekonomi kommer att vara tillräcklig och i den
omfattning som krävs för att förbättra det ekonomiska resultatet. Den enda möjligheten är att höja
utdebiteringen. En förändring av skatteutjämningssystemet skulle ge mer intäkter först 2021 och
förändrar inte vår situation i nuläget.
Vänsterpartiet har med ovanstående som argument motsagts sig åtgärder som att radikalt sänka
antalet arbetade timmar eller generella besparingskrav så kallade osthyvelsbesparingar.
Vår bedömning är och har varit att det inte har funnits indikationer på att sådana åtgärder skulle
kunna ge resultat i den omfattning som nuvarande majoritet förutsatt. Vi har också motsatt oss
avgiftshöjningar men detta av solidariska skäl. Det är orimligt enligt oss att våra patienter ska bära ett
större ansvar för regionens ekonomiska situation än den del av befolkningen som är frisk och har

fasta inkomster.
Med detta förklarar jag vårt handlande och bedömningen kvarstår. Det var som vänsterpartiet och
jag som styrelseledamot ser det den enda rimliga hållningen nu och i närtid.
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