Pressmeddelande från Alliansen i Landstinget i Kalmar län den 8 december 2017

Revisorerna: bristande trovärdighet för majoritetsbudget
Landstingets revisorer har granskat hur landstinget arbetar med budgetprocessen. Idag kom
rapporten som bekräftar den kritik Alliansen länge haft och framfört mot majoritetens
budgetarbete.
Vår huvudkritik har dels handlat om att givna budgetramarna för sjukvårdsförvaltningarna upplevs
som orealistiska ute i verksamheterna, där man redan i början på året kunnat konstatera att man inte
har en rimlig chans att hålla budgetramarna. Budgeten har således förlorat sin roll som
styrinstrument. Kritiken har också handlat om att majoriteten inte tar politiskt ansvar för de stora
underskotten i sjukvårdsförvaltningarna. Man har konsekvent röstat nej till våra förslag om att ställa
krav på att verksamheterna tar fram ett antal kostnadsbesparande åtgärder som kan beslutas
politiskt och följas upp regelbundet på politisk nivå.
I dagens rapport kan till exempel följande läsas som stöd för vår kritik:
”Prognostiserade budgetunderskott redan i början av året tyder på bristande trovärdighet för
budgeten.”
”På Länssjukhuset i Kalmar uppges några verksamheter vara kraftigt underbudgeterade medan
andra är i balans. För verksamheter som är ’rätt budgeterade’ används budgeten som ett
styrinstrument."
Därav kan man förmoda att motsatsen gäller för verksamheter som inte är ”rätt” budgeterade, att
budgeten inte används som styrinstrument.
”Vi anser att landstingsstyrelsen i ökad grad bör ställa krav på att preciserade åtgärder med
handlingsalternativ och konsekvensanalyser, samt förväntad effekt på kort och låg sikt, redovisas när
väsentliga budgetunderskott föreligger. Vidare att det i landstingsstyrelsen finns en transparens i
vilka övervägande som sker och vilka direktiv och riktlinjer som ges.”
Vidare skriver revisorerna bland annat: ´”Tillgänglighet och medicinsk kvalitet uppges viktigare att
upprätthålla än att hålla kostnadsramen även om den också är styrande.”
”Arbetet med planårens budgetramar är dock förhållandevis kortsiktigt och statiskt över åren.
Planåren används således i begränsad utsträckning för att tidigt avisera förändringar kopplade till
ekonomiska förutsättningar.”
Om Hälso- och sjukvårdsförvaltningen: ”På avdelningsnivå är budgeten för personalkostnader i
varierande utsträckning realistisk. Medicinkliniken har under de senaste fem åren uppvisat underskott

i verksamheten. Resultaten mellan de olika avdelningarna varierar. Budgeten upplevs inte som
realistisk mot bakgrund av faktiska kostnader och verksamhetens uppdrag.”
Sammantaget riktar revisorerna alltså allvarlig kritik mot majoritetens budgetprocess och konstaterar
att den ”inte fungerar helt ändamålsenligt”. När Alliansens framfört samma kritik har majoriteten
viftat bort den. Vi tycker därför det ska bli intressant att höra vad majoriteten meddelar revisorerna
som kräver svar senast den 7 februari 2018 om vilka åtgärder som vidtagits eller planeras för att
tillvarata de förbättringsmöjligheter som redovisas i revisorernas granskning.
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