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Månadsbokslut för mars 2004 samt prognos för helåret 2004
Den socialdemokratiska regeringen har klart deklarerat att någon radikal
förändring av utjämningssystemet inte är att vänta med etableringen av ett
nytt system från 2005. Landstings- och kommunsektorn kan heller inte
förvänta sig något extra reellt tillskott från staten under överskådlig tid. Alla
prognoser pekar på växande ekonomiska problem för vårdsektorn, trots alla
retoriskt välsvarvade löften och uttalanden från regeringen.
Majoritetens förslag till kostnadsreducerande åtgärder är enligt vår mening
både kortsiktiga och felprioriterade. Nedskärningarna drabbar främst de
svaga grupperna, vilka man från majoritetens sida säger sig vilja värna.
Först höjer man skatten, vilket främst drabbar låginkomsttagare, och sedan
skärs service och tillgänglighet ner. Och landstingets patienter och
handikappade har mer att vänta av nedskärningar och försämringar, på annat
sätt kan inte dagens ärende tolkas.
För oss kristdemokrater är det självklart att de svårt och långvarigt sjuka och
de mycket gamla inte behöver ytterligare pålagor och de behöver definitivt
inte ytterligare försämrad service och tillgänglighet.
Vi kristdemokrater är beredda att ta ansvar för landstingets ekonomi men
vägrar göra det på de sjuka och svagas bekostnad. Majoritetens förslag till
nedskärningar slår hårt och mycket tydligt mot kvinnorna. All välvillig
retorik om jämställdhetssträvandena från majoritetens företrädare klingar
tomt, när den egentliga politiken etableras.
Vi kristdemokrater framhåller att ”sjukvården är dess personal”. I tider av
personalbrist i angelägna verksamhetsområden och att landstinget står inför
en stor grupp 40-talisters pensionering är det utomordentligt angeläget att
alla åtgärder som föreslås av kostnadsbesparings- eller effektiviseringsskäl
sker med långsiktighet för ögonen. Många gånger har vi erinrat om de
missgrepp och den kortsiktighet som präglade den s.k. utvecklingsplanen
från 1996. Vårdens medarbetare och patienter skall inte behöva utsättas för
något liknande vare sig i år eller under de närmaste åren.
Den villkorade insatsen från regeringen blir, i relation till landstingets
behov, ett erbjudande om plåster för att råda bot på en livshotande åkomma.

