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”De lägger hellre 
pengarna på hög”

Jim Aleberg (S) är inte nöjd över de förslag som Kungälvs sjukhusledning lagt fram för en ekonomi i balans. Han menar också att 
det �nns pengar i systemet, men att de läggs på hög.

– Jim Aleberg (S) rasar 
mot förslaget att stänga 
akuten i Kungälv
ÄLVÄNGEN. Regionpoli-
tikern, Jim Aleberg (S), 
reagerar kraftigt på ryk-
tet om att den blågröna 
majoriteten kan komma 
att godkännna åtgärds-
förslaget för en ekono-
mi i balans på Kungälvs 
sjukhus.

Det skulle innebära 

vårdavdelningar stängs.

systemet, men de läggs 
på hög. Jag tror ma-
joriteten har en dold 
agenda, säger han.

Socialdemokraten Jim Ale-
berg är en av Ales mest er-
farna politiker med regiona-
la uppdrag. Han är ersättare 
i regionstyrelsen och andre 
vice ordförande i Hälso- 
sjukvårdsstyrelsen. Från sin 
position kan han nu på nära 
håll följa vilka beslut som 
närmar sig i Västra hälso-
sjukvårdsnämnden.

Han är mycket kritisk till 
det förslag som sjukhusled-
ningen nu har tagit fram för 
att få en ekonomi i balans för 
Kungälvs sjukhus.

– Skatten höjdes med 35 

öre 1 januari 2015. Pengarna 
skulle gå till att korta vård-
köerna och avlasta persona-
len. Nu ser vi att vårdköerna 
ökar och personalen går på 
knäna. Skälet till det är att 
pengarna aldrig nådde fram. 
Vi socialdemokrater föreslog 
att skattehöjningen skulle gå 
direkt till hälso- sjukvårds-
nämnderna. Resurserna 
samlades istället centralt och 
på hög, säger Aleberg och 
fortsätter:

– Det gör att samtliga 
sjukhus går back och när 
verksamheterna inte fung-
erar får majoriteten skäl att 
fortsätta prata om privatise-
ring som ett bättre alterna-
tiv. ”Den offentliga vården 
fungerar ju ändå inte”, säger 
Jim Aleberg upprört.

Går plus
Han pekar också på det fak-
tum att regionen som helhet 
går plus. Hälso- sjukvårds-
styrelsen årsprognos pekar 
på ett överskott om 75 mil-
joner kronor. Ändå presente-
ras drastiska förslag som att 
stänga akutmottagningen, 
nattetid, på Kungälvs sjuk-
hus.

  tta ednaterttarks rä teD –
fortsätta öka investeringsan-
slagen när driften inte fung-
erar. Majoriteten tar inget 
ansvar för den ekonomiska 

helheten. Två specialistsjuk-
hus är på gång. Ett i Friham-
nen och ett i Högsbo. Båda 
behövs, men skrytbygget i 
Frihamnen hade vi kunnat 
avstå. Alternativet att bygga 
på Närsjukhuset i Angered 
hade varit många miljoner 
billigare, men det valdes 
bort. I grunden handlar det 
om att omfördela pengarna i 
regionen. Det finns resurser 

till vården, men majoriteten 
med Moderaterna i spetsen 
gör för tillfället andra prio-
riteringar. Det här handlar 
om ideologi och därför vän-
tar nu tuffa besparingar på 
Kungälvs sjukhus, tyvärr helt 
i onödan, berättar Aleberg.

 Nicklas Attefjord (MP) 
är ordförande i Västra häl-
so- sjukvårdsnämnden och 
han är fundersam över de 

förslag som har presenterats 
av Kungälvs sjukhusledning.

– Vi gjorde genom en 
skattehöjning en riktad sats-
ning om 750 miljoner kro-
nor till regionens sjukhus, 
där akutsjukvård och psyki-
atrin var prioriterade områ-
den. När Kungälvs sjukhus 
återigen visar underskott 
krävde Regionstyrelsen helt 
enligt regelboken förslag på 

vad som krävs för en ekono-
mi i balans. Det är dessa som 
nu redovisas. Dessa är inte 
politiskt behandlade. Vi fick 
en liknande lista i början av 
året och konstaterade då att 
förslag som bara flyttar pro-
blemen och kostnaderna till 
andra sjukhus i regionen inte 
är något vi kan ställa oss bak-
om, säger Attefjord.
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