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Svar på interpellation från Marcus 
Eskdahl, Socialdemokraterna – 
Statsbidrag till förlossnings- och 
kvinnohälsovård. 
I en interpellation från Marcus Eskdahl, Socialdemokraterna, ställs frågorna: 

- Stämmer den situationen som barnmorskorna beskriver? 

- Har statsbidrag använts för att stärka upp andra verksamheters ekonomi i stället 

för att gå dit de är riktade? 

- Vilken form av granskning görs för att kontrollera att statsbidragen går dit de är 

avsedda? 

 

Region Jönköpings läns prioriteringar utgår från de grundläggande värderingarna, 

visionen, utgångspunkterna och de strategiska målen. I budgetens direktiv till 

styrelse och nämnder framgår; ”Huvudprincipen för generella och riktade 

statsbidrag är att de är en del av finansieringen för Region Jönköpings län. 

Regionstyrelsen ansvarar för att det för varje riktat statsbidrag görs en prövning 

om det ska föranleda någon justering av berörd nämnds utgiftsområde. Samma 

gäller då ett riktat statsbidrag utgår.”  

 

Regionens verksamhet och resultat är jämfört med omvärlden väldigt bra vilket 

tyder på bra prioriteringar. Intentionerna bakom de riktade statsbidragen går ofta i 

linje med de områden som regionen valt att prioritera. Ibland har regionen varit 

steget före och redan gjort satsningar på de områden som statsbidragen avser. 

Ibland kan ett riktat statsbidrag leda till ytterligare satsningar. Regionfullmäktige 

fördelar budgetramar till regionens verksamhet som sedan fördelas vidare via 

nämnd till förvaltningens verksamhetsområden, riktade statsbidrag går inte direkt 

ut till verksamheten. Med regionens förhållningssätt till riktade statsbidrag är det 

därför inte heller självklart att en verksamhets budget sänks om/när ett riktat 

statsbidrag upphör.  

 

Det statsbidrag som berörs i interpellationen från Marcus Eskdahl, 

Socialdemokraterna, är den överenskommelse som regeringen och Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL) ingick i december 2015 om att förbättra 

förlossningsvården och kvinnors hälsa i övrigt. Parterna har därefter kommit 

överens om en treårig överenskommelse för perioden 2017-2019. 
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Regionfullmäktige beslutade i augusti 2016 om en budgetförstärkning riktad till 

förlossningsvård och stärkta insatser för kvinnors hälsa, 9 respektive 4,4 miljoner 

kronor. I bakgrunden till beslutet lyftes fram att regionen redan inför budget 2016 

gjort ett antal riktade satsningar till denna verksamhet men att ytterligare 

satsningar var motiverade till följd av ett ökat antal förlossningar. Denna 

budgetförstärkning riktades via nämnden för folkhälsa och sjukvård till Kirurgisk 

vård, som fördelat medlen till kvinnoklinikerna i länet där även kvinnohälsovård 

och ungdomsmottagningar ingår. Samtidigt som denna verksamhet fått riktad 

förstärkning har kvinnoklinikerna varit en del i uppdraget att sänka kostnaderna 

inom den specialiserade somatiska vården, till den nivå som regionfullmäktige 

beslutat om i budget. I beslutet om budgetbalans har det inte politiskt pekats ut 

hur genomförandet ska fördelas mellan kliniker, inte heller om några undantagna 

verksamheter.  

 

Verksamhetsområdena Medicinsk vård och Kirurgisk vård har utifrån uppdraget 

arbetat hårt för att nå budgetbalans. Här har kvinnoklinikerna också varit en del i 

uppdraget att minska årsarbetare/kostnader för somatisk vård som helhet. Även 

kvinnohälsovården, som definitionsmässigt är primärvård, har haft en 

kostnadsnivå som överstigit budget och har därför också behövt anpassa 

kostnaderna till den politiskt beslutade budgetnivån. Det innebär att man varit en 

del av uppdraget att minska årsarbetare/kostnader för att beslutad budget ska 

följas och samtidigt fått en riktad förstärkning.  

 

Kirurgisk vård har fördelat förstärkningen till kvinnoklinikerna, budgeten har inte 

gått till att stärka upp andra verksamheters ekonomi. I uppföljningen av antalet 

årsarbetare har kvinnoklinikerna ökat med 16 jämfört med januari 2016. De 

politiska besluten som är fattade har följts och budgetförstärkningen har gått till 

den verksamhet den var avsedd för.  

 

I överenskommelsen mellan regeringen och SKL finns tydliga krav på hur 

återredovisning ska ske för att landstinget/regionen ska kunna ta del av medlen. 

En sådan återredovisning är inlämnad i början av juni 2017 och finns att ta del av. 

 

 

 

 

Malin Wengholm 

Regionstyrelsens ordförande 

 

 


