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Verksamhetsberättelse Regiongruppen år 2020
Inledning
Ingen hade väl i början av 2020 kunnat ana vilket år det skulle bli. Nu, mer än ett år senare, kan vi
konstatera att det varit prövande och mycket speciellt – ett år helt präglat av pandemin.
Hälso- och sjukvården har befunnit sig under ett enormt tryck och många medarbetare har ansträngt
sig till det yttersta och är nu i stort behov av återhämtning. Till den vårdskuld som uppkommit till
följd av pandemin kan också läggas en mycket påtaglig arbetsmiljöskuld, båda kommer behöva
hanteras den dag pandemin släppt sitt grepp. Övrig regional verksamhet är även den påverkad av
pandemiåret, inte minst kollektivtrafiken som tappat många resenärer, men också hela kultursektorn
som har haft ett tufft år med nya och starkt begränsande förutsättningar. Ett stort arbete kommer
krävas för att hitta tillbaka till ordinarie verksamhet.
Många av de problem som Vänsterpartiet länge påtalat har framstått mycket tydligt under pandemin
med bristande lagerhållning, justintime-styrning, marknadslösningar, underfinansiering, pressad
verksamhet, privatiseringar och bristande samordning. Pandemin har blottlagt sprickorna i välfärden.
Vi kommer behöva förvalta den här erfarenheten väl och söka utforma en kraftfull och tydlig ”postCorona-politik” (i mycket samma politik som vi alltid har drivit). Vänsterpartiet i Region Östergötland
driver också på för att en regional Coronakommission ska inrättas för att analysera den östgötska
pandemihanteringen och ta fram förslag och underlag för hur olika aktörer kan agera för att bygga
upp strukturer som ger en stärkt krisberedskap och en ökad robusthet.
Kerstin
2020 har även varit ett tungt år av ett annat skäl, det var året då Kerstin Lundberg lämnade oss.
Kerstin var en viktig del av regiongruppen, en stark och orädd kamrat som med kunskap,
engagemang och glöd bidrog till det politiska arbetet. En stor och tung förlust.
Politik och ekonomi
Vänsterpartiet i Region Östergötland har genom förhandlingar med majoriteten ställt flera konkreta
krav; försök med arbetstidsförkortning, återinförd sommarlovsbiljett i kollektivtrafiken,
sammanhållen och förbättrad ätstörningsvård samt utvecklad och stärkt mellanvård. Arbetet med de
olika frågorna har kommit olika långt men det finns en påbörjad politisk process kring samtliga
frågor. Vi har också förhandlat frågor om rätt till sjukresa både till och från sjukvården samt
subventionerat TBE-vaccin. Båda de senare frågorna är beslutade och har gått vår väg. Även om
frågorna inte är jättestora så är de viktiga, och måste räknas som två tydliga vänstersegrar.
De sjukvårdande verksamheterna i Region Östergötland har länge haft en svår ekonomisk situation.
2018 var sjukvårdens underskott -517 miljoner. Regionen gjorde också 2018 ett samlat underskott på
-386 miljoner kr, något som inte hänt på länge och vilket var ett tydligt negativt trendbrott.
Underskottet för år 2019 var för de sjukvårdande verksamheterna hela -744 miljoner kr. År 2020
bryter i det här avseendet av. Regionen har för 2020 istället, till följd av statliga stöd, gjort ett
rekordstort överskott. Nu måste frågan istället handla om hur det här överskottet ska hanteras.
Behoven i hälso- och sjukvården är mycket stora, och har så varit under lång tid. Att gå ur en
pandemi med en betydande vård- och arbetsmiljöskuld med samma anorektiska budgetar som ett
vanligt år vore förödande. Vänsterpartiet har därför föreslagit att en så kallad

resultatutjämningsreserv inrättas så att överskottet inte bara läggs på hög utan används för att
förstärka hälso- och sjukvården.
Vi har under 2020 fortsatt lyft fram vår politik och våra frågor och tar aktivt del av både nämnd- och
fullmäktigearbete, även om mötesformerna det här året varit annorlunda.
Regiongruppen består av:
Emil Broberg, gruppledare/fullmäktige
Jessica Eek, Regionstyrelsen/fullmäktige
Ricardo Olivares, Regionutvecklingsnämnden/fullmäktige
Mona Olsson, Hälso- och sjukvårdsnämnden/fullmäktige
Jonas Andersson, Trafik- och samhällsplaneringsnämnden/fullmäktige
Malin Östh ersättare Regionstyrelsen/ledamot fullmäktige
Marja Bergström ersättare Hälso- och sjukvårdsnämnden/ledamot Folkhälsoberedningen
Franco Sincic ersättare Trafik- och samhällsplaneringsnämnden/ledamot fullmäktige
Lilibet Gustafsson ersättare Regionutvecklingsnämnden/ledamot fullmäktige
Monica Ericsson, revisor
Tobias Holmqvist ledamot HSN beredning 1/ersättare fullmäktige
Nicklas Lundström ledamot HSN beredning 2
Stefan Carlsson, ledamot HSN beredning 3/ersättare fullmäktige
Kerstin Sagström ledamot HSN beredning 4/ ersättare fullmäktige
Irene Garperian ledamot Patientnämnden/ersättare fullmäktige
Anders Lind Regionens pensionärsråd
Albin Adell Sjöberg Regionens råd i frågor om funktionsnedsättning
Agneta Eriksson, ersättare fullmäktige
Ingrid Westlund, ersättare fullmäktige

Gruppmöten
Vänsterpartiets regiongrupp är indelad i två olika nivåer. Dels har vi våra ordinarie gruppmöten inför
alla fullmäktigemöten och andra viktiga politiska frågor som t.ex. budgetarbete. Mer ofta och inför
alla nämnd- och styrelsemöten sammanträder nämndgrupperna bestående av ledamöterna i
respektive nämnd/styrelse samt gruppledare och politisk sekreterare. Nämndgruppen har tidigare
mandatperioder varit en grupp men har nu, efter att vi blivit betydligt fler ledamöter, delats i två;
RS/HSN respektive TSN/RUN. Inkluderade i RS/HSN-nämndgrupp är de ledamöter som har uppdrag i
de olika beredningarna, den utökade gruppen träffas några gånger per termin. Till gruppmöten inför
fullmäktige bjuds alltid hela regiongruppen.

Under året har årets möten till mycket stor del hanterats digitalt. Nya erfarenheter har dragits av
detta och vi kan se att även när pandemin är över så finns det goda skäl att till viss del hålla kvar vid
detta arbetssätt.

Ny budget
Regionen har tagit fram en ny budgetprocess där strategisk plan kompletteras med fokusområden
för kommande år, avsnittet med fokusområden möjliggör mer av fördjupning. Regiongruppen har
deltagit aktivt och varit engagerad i framtagandet av Vänsterpartiets budgetförslag. En process som
gjort vår budget starkare - den bygger på många kloka synpunkter och innehåller flera viktiga
perspektiv.
Vänsterpartiets budget är konstruerad för att skapa mer ekonomiska resurser till välfärden.
Vänsterpartiets budget prioriterar därför mer resurser till hälso- och sjukvården. Vi budgeterar för en
billigare och mer jämlik kollektivtrafik med fler rabatter (ex seniortaxa) och frysta biljettpriser.
Arbetsmiljön i sjukvården är en annan fråga i fokus. Arbetsmiljön är tuff med arbetstider som ofta är
orimliga. Vänsterpartiets budget innehåller därför omfattande arbetstidsförkortningar som gör att
fler orkar och vill jobba kvar. Arbetstidsförkortning med tid för återhämtning minskar sjukfrånvaron
och gör det enklare att rekrytera ny personal. Då kan vi också korta vårdköerna, bli av med
hyrpersonal och öppna vårdplatser som idag är stängda.
Motioner under året
Under 2020 lämnades det in sju motioner till fullmäktige:
- Ta initiativ till egen vaccinproduktion
- Subventionerat TBE-vaccin
-Stoppa gräddfilerna i vården
-Utlys klimatnödläge och bygg upp en best-practise kring hälso- och sjukvårdens klimatarbete
-Inför försök med avgiftsfri kollektivtrafik i samarbete
-Inför en visselblåsarfunktion i RÖ
-inrätta en regional Coronakommission
Interpellationer
Under 2020 ställdes sju stycken interpellationer och en enkel fråga från Vänsterpartiet i fullmäktige.
Dessa var:
-Är kollektivtrafiken som vilken vara som helst?
-Hur arbetar RÖ med skillnader i bemötande av kvinnor och män?
-Dubblad ingångslön för sjuksköterskor?
-Hur mycket läkemedel kasseras i RÖ?
-Har riskanalys gjorts vid tidigarelagd flytt av TNE?
-Vad hände med HIV-preventionen?

-Avser den styrande koalitionen vidta några åtgärder för att förhindra att försäkringspatienter kan
komma att prioriteras före patienter vars vård finansieras med offentliga medel?
Avslutning
Vänsterpartiet har en regiongrupp som står sig stark i den politiska debatten. Gruppen består av
kompetenta och kunniga kamrater från hela Östergötland. Vi har en egen politisk plattform som ger
goda förutsättningar för att driva på den politiska utvecklingen. De kommande åren kommer bli
viktiga för att avgöra vilken välfärd vi ska få i framtiden. Hoten mot en jämlik och behovsstyrd hälsooch sjukvård är många, med privata sjukförsäkringar, vårdval, nätläkare och privata vinstintressen.
Det behövs verkligen ett paradigmskifte, och det brådskar. Valet står mellan ytterligare
privatiseringar och nedskärningar eller en sjukvård för alla.

