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Finansminister Anders Borg 
Finansdepartementet 
103 33 Stockholm 
 
 
 

 
 
 
Öppet brev till finansministern 
 
 
Hej Anders! 
Du bor i vackra Sörmland. Sörmland kan verkligen erbjuda dig mycket, 
samtidigt som du bor mitt i naturen så har du kvar närheten till huvudstaden 
med puls och ett utvecklande arbete. Vid en första anblick är Sörmland för 
mig frustande vårmornar när dimman sakta lättar från ängarna, pulshöjande 
jaktpass och sköna höstpromenader med hunden. Det kanske det är för dig 
med.  
 
Jag är förtroendevald i vårt landsting och arbetar dagligen med förbättringar 
inom vården. Hög kvalitet och god tillgänglighet är målet för landstinget när 
det gäller vård. Mycket av vår tid i landstinget går åt att få ordning på 
ekonomin inom vården. Som du säker känner till så kämpar hela 
vårdsverige idag med de ekonomiska utmaningar som vi står inför.  
 
Ett viktigt uppdrag som staten och du som finansminister har är att 
säkerställa att regionerna i vårt land har likvärdiga förutsättningar att ge våra 
medborgare en god service oavsett var man råkar verkar i vårt avlånga land. 
För några år sedan tog staten tag i just den frågan med en statlig utredning 
som ställde sig frågan om det kostnadsutjämningssystem som vi har idag är 
rättvist. Det betänkande som utredningen kom med visade att det finns 
orättvisor i utjämningssystemet mellan landstingen.  
 
Orättvisan grundar sig i olika praxis när det gäller att bestämma diagnoser 
hos patienter ute i de olika landstingen. Jag har hört att det finns dem som 
säger att det finns landsting som använder sig av systemet och ägnar sig åt 
kreativ bokföring. Kort sagt menar dem att vissa landsting sätter många 
diagnoser på en och samma patient. Detta har inte vårt landsting ägnat sig 
åt. Systemet har gett att det finns landsting som ligger i topp i jämförelser 
när det gäller landets friskaste befolkning men som ändå får mest pengar i 
utjämningssystemet i bedömningen av befolkningens hälsotillstånd. Under 
de här åren som systemet verkat har Landstinget Sörmland tappat omkring 
1,5 miljarder kronor. Det motsvarar hela det underskott som din och min 
sjukvård gått back under dessa år. Jag antar att du instämmer med mig om 
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att detta system är orimligt. Om inte önskar jag att du i ett svar utvecklar 
varför. 
 
Tack och lov så tog den statliga utredningen tag i denna orimlighet och har 
föreslagit att utjämningssystemet för att komma tillrätta med detta. 
 
Det som bekymrar mig är att information har nått mig om att regeringen inte 
avser att lägga fram förslaget från utredningen för slutligt beslut hos 
riksdagen. Det är högst förvånande eftersom det i det närmaste finns 
konsensus kring att förslaget. Den parlamentariska utredningen med 
representanter från regeringens partier och oppositionspartierna är enig, 
Sveriges kommuner och landsting stödjer förslaget och endast en handfull 
kommuner är avvisande. För mitt vidkommande kan man knappast räkna 
med ett starkare stöd den här typen av komplicerade frågor. Det nya 
systemet skulle alltså vinna stort förtroende ute i kommun och 
landstingssverige. 
 
Jag kommer inte bråka om de 1,5 miljarderna som landstinget förlorat i 
historien. Men om regeringen inte tänker lägga fram förslaget för att komma 
tillrätta med det orättvisa utjämningssystemet så hamnar landstinget i olika 
frågeställningar i form av vägval: Ska landstinget falla in i att tänja systemet 
till det yttersta och ägna sig åt som en del kallar det kreativ bokföring? Ska 
landstinget lägga ännu hårdare besparingskrav på en redan hårt prövad 
verksamhet och personal? Eller ska landstinget höja skatten?  
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
LANDSTINGET SÖRMLAND 

 
 
 
 

Åsa Kullgren (S) 
Finanslandstingsråd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


