Vänsterpartiet
Region Skåne
Reservation
Regionfullmäktiges sammanträde 2009-11-23/24
Ärende 4: Budget och verksamhetsplan 2010
I fråga om själva budgeten ämnar Vänsterpartiet bara hänvisa till vår egen budget.
Med denna reservation vill vi i synnerhet utveckla vår syn på sammanslagningen av UMAS
och USiL, en fråga som bara kastats in i sista stund och som nu till och med är föremål för en
förändring av budgettexten i elfte timmen.
Under det senaste året har det förekommit ett svårt men viktigt arbete om att utveckla
samarbetet och samordningen när det gäller den högspecialiserade vården mellan
universitetssjukhuset i Lund och universitetssjukhuset i Malmö.
Om det långsiktiga målet hela tiden har varit att samla USiL och UMAS i ett
universitetssjukhus skulle man definitivt inte gått till väga som man nu tänker göra med en
panikartad förändring av budgettexten samma dag som denna skall debatteras av
regionfullmäktige. Under det senaste året har arbetet med en samordning av verksamheter i
Proluma-projektet fortskridit och hela tiden har man klart uttalat att sjukhusen INTE ska slås
ihop. Denna lilla trovärdighet som funnits gentemot regionledning i detta arbete är nu helt
borta när man innan arbetet är klart slår ihop sjukhusen. Om man har en målsättning skall man
vara tydlig med denna från början och inte som nu mörka sina intentioner och bli påkommen
med att föra fram falska argument gentemot ledning, fack och anställda.
Den borgerliga majoriteten visar på detta amatörmässiga sätt sin oförmåga att hantera
omfattande förändringsprocesser i en stor kunskapsintensiv organisation. Man använder inte
bara falska argument – man väljer att helt köra över personalen när sammanslagningen ska
genomföras på mindre än 2 månader.
Vänsterpartiet protesterar både emot sammanslagningen av sjukhusen och den totala
oförmågan att styra verksamheten.
Då vårt yrkande om bifall till Vänsterpartiets budgetförslag som bl.a. inneburit att
sammanslagningen av USiL och UMAS stoppats inte vann fullmäktiges gehör reserverar vi
oss mot beslutet.
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