
 
 
 
 
 
  

 

 
 

 

Postadress: 291 89 Kristianstad 
 
Telefon (växel): 044-309 30 00   Fax: 044-309 32 98 
Internet: skane.se 

Organisationsnummer: 23 21 00-0255 

 

Hej 
 
Tack för ert brev. Jag vill börja med att be om ursäkt för att svaret dröjt. 
 
Jag är socialdemokrat och ordförande i nämnden som styr Skånes 
universitetssjukvård. Jag bifogar en sammanställning av läget från Katarina 
Bexelius, ställföreträdande verksamhetschef för Öron, näsa och hals-
området. Hon redogör hur verksamheten ser på saken. 
 
Det som kan läggas till hennes beskrivning och kanske kasta ljus över varför 
det inte är en självklarhet att åtminstone hennes alternativ 2 i bilagan med 
kostnadsberäkningar genomförs direkt, är detta:  
 
Vi Socialdemokrater styr i minoritet tillsammans med Miljöpartiet i Region 
Skåne. Som ordförande i SUS-nämnden har jag till mitt förfogande en 
budget baserad på Sveriges lägsta landstingsskatt (10,69%). Både skatt och 
budget för Skåne beslutas av Regionfullmäktige där vi alltså inte har 
majoritet. För mig har det under hela mandatperioden stått klart att den 
budget som lagts för SUS baserat på detta inte har varit tillräcklig. Detta är 
nu också något som revisorerna har kommit fram till. 
 
Vad detta innebär är att förvaltningen inte har pengar nog att bedriva den 
vård som befolkningen har all anledning att förvänta sig. Detta är djupt 
tragiskt. Detta får till följd att prioriteringar måste göras mellan 
patientgrupper som alla har rimliga anspråk. Det jag gör som politiker är att 
jag för en ständig dialog med förvaltningschef Björn Eriksson om vad vi 
kan göra för att få ut så mycket vård som möjligt utan att äventyra 
arbetsmiljön och patientsäkerheten med den budget vi har. Men det finns 
gränser för vad effektivisering kan åstadkomma. Därför är det lika viktigt att 
arbeta för att en majoritet i Regionfullmäktige förstår att det inte är 
ändamålsenligt att ha Sveriges lägsta landstingsskatt om det innebär att vi 
inte kan tillhandahålla den sjukvård som befolkningen behöver.  
 
Med vänliga hälsningar, 

Joakim Sandell 
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