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Svar på skrivelse från Birgitta Sevefjord (V) om att
avbryta upphandlingen av S:t Göran
Ärendebeskrivning
I en skrivelse till Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår Birgitta Sevefjord (V)
att upphandlingen av en vårdgivare som ska driva S:t Görans sjukhus ska
avbrytas.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2011-12-08
Skrivelsen
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

anse skrivelsen besvarad.

Förvaltningens motivering till förslaget
I skrivelsen föreslås att den pågående upphandlingen av en vårdgivare som
ska driva S:t Görans sjukhus ska avbrytas. Skälet är enligt skrivelsen
bolagens möjligheter att genom skatteplanering, s k skattesnurror, inte
betala skatt vid eventuella vinster i verksamheten. I skrivelsen framförs
även synpunkter om den nu pågående upphandlingen som skulle motivera
ett avbrytande av upphandlingen och ett övertagande av driften vid S:t
Görans sjukhus i landstingets regi. I skrivelsen namnges även eventuella
anbudsgivare.
Frågan om företagens möjligheter att skatteplanera är en fråga som
hanteras av riksdag och regering.
I LOU finns inte någon skyldighet för en upphandlande myndighet att
fullfölja en påbörjad upphandling. I praxis har dock den upphandlande
myndighetens möjligheter att avbryta en upphandling begränsats till
situationer där sakliga skäl föreligger. Exempel på sannolikt godtagbara
skäl är bristande konkurrens, överskriden budget eller byte av
utvärderingsgrund. Omständigheterna kring avbrytandet måste dock
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analyseras för att det med säkerhet ska kunna sägas att situationen
överensstämmer juridiskt med det typfall som situationen liknar. Även ett
avbrytande som inte omfattas av dessa typfall men som SLL bedömer sig ha
sakliga skäl för, kan vara godtagbart. Detta förutsätter att avbrytandet kan
motiveras på objektiva grunder och att det inte strider mot de
grundläggande upphandlingsrättsliga principerna. En mer ingående analys
bör dock göras av skälen och omständigheterna kring ett sådant
avbrytande.
Det finns en risk för överprövning vid ett eventuellt avbrytandebeslut. Om
ett avbrytande sker utan rättsligt godtagbara sakliga skäl kan en leverantör
därutöver väcka skadeståndstalan mot SLL.
I upphandlingar råder absolut sekretess vilket också gör det svårt att
exempelvis kommentera frågan och hur många och vilka som lämnat
anbud.

Catarina Andersson Forsman
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Leif Karnström
Avdelningschef
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Skrivelse av Birgitta Sevefjord (V) om att avbryta
upphandlingen av S:t Göran

Vänsterpartiet vill avbryta upphandlingen av S:t Görans akutsjukhus och
påbörja arbetet med att ta tillbaka sjukhuset i egen regi.
Capio som idag driver S:t Göran har varit under utredning av
Skattemyndigheten. Enligt Dagens Industri den 7 oktober 2011 har Capio
S:t Göran betalat 16 700 kronor i skatt på en vinst på 481,6 miljoner kronor.
De deklarerar höga räntor på interna lån, s.k. skattesnurror, och har därmed
fått igenom sina avdrag och kunnat behålla sina vinster. Dessa vinster har
sedan försvunnit ur sikte. Skatteverket reagerade på att internräntorna var så
höga i ett läge när räntan annars var i det närmaste obefintlig.
På grund av ett antal mycket omskrivna vanvårdsskandaler vid Caremas
äldreomsorgsboenden i kommunerna, har plötsligt diskussionen om de stora
vårdbolagen tagit fart. Bland annat har regeringen och finansminister
Anders Borg reagerat mot skattesnurroma. Regeringen vill därför utreda en
lagändring för att stoppa dessa skatteplaneringar av offentliga medel. I
väntan på den utredningen, har Stockholms stad beslutat sig för att stoppa
kommande upphandlingar av äldreomsorgsboenden.
Vänsterpartiet har tidigare krävt att Stockholms läns landsting ska ta tillbaka
S:t Görans sjukhus i egen regi när kontraktet löper ut nästa årsskifte. Det
skulle vara det absolut enklaste, säkraste och ekonomiskt mest hållbara
sättet att agera, i synnerhet med tanke på den gigantiska omstrukturering av
hälso- och sjukvården som just nu sker. Upphandlingen är avslutad och
beslut ska tas i februari 2012.
Vad som framkommit under upphandlingen, och redan diskuterats i media
trots sekretess, är att Praktikertjänst och Carema inte kommer att lägga bud
då upphandlingen har stort fokus på pris. I själva verket är det bara de stora
jättarna som Capio och Aleris som kan konkurrera - och dessa stora jättar är
kopplade till riskkapitalbolag och/eller investmentföretag.

Stockholms läns landsting
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Det är uppenbart att de stora vårdbolag som är intresserade av att vinna
kontraktet på S:t Göran, skatteplanerar på ett sätt som de facto är en ren
transferering av våra gemensamma pengar till skatteparadis. Här behöver
Stockholms läns landsting ta ställning. Vårt förslag är att vi avbryter
upphandlingen.
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås därför besluta
att

att avbryta upphandlingen av S:t Görans akutsjukhus.

att

att påbörja arbetet med att ta tillbaka S:t Görans akutsjukhus i
egen regi vid årsskiftet 2012-2013.

Birgitta Sevefjord
Vänsterpartiet

2

