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Motion från Miljöpartiet de Gröna om lika villkor för
hantering av vinster/överskott i skattefinansierad hälso- och
sjukvård oavsett driftsform
Miljöpartiet de Gröna anser att de ekonomiska villkoren för privata respektive offentliga
utförare i den skattefinansierade hälso- och sjukvården ska vara jämställda. Leverantörer av
vård som inte förbrukat de medel som de erhållit genom avtal ska inte gynnas på andra
utförares bekostnad. Därför behöver ett regelverk tas fram som kan garantera en
likabehandling av eventuella överskott/vinster.
En viss marginal i hälso- och sjukvårdsverksamhet är nödvändig och nivån för denna bör
utredas liksom vad som kan vara skäligt att återinvestera i verksamheten. Stora överskott
anser vi ska återföras till beställaren landstinget oavsett om verksamheten är privat eller
offentligt driven. Vinstutdelning till aktieägare anser vi inte ska förekomma i verksamheter
som finansieras med offentliga medel.
Landstingskommunal verksamhet får enligt kommunallagen inte drivas i vinstsyfte, vilket vi
tycker är viktigt med tanke på att det handlar om våra gemensamma skattemedel. Denna
lagstiftning måste utvecklas så att förutsättningarna jämställs när skattefinansierad
verksamhet läggs ut på privata utförare.
I avvaktan på en ändrad lagstiftning bör landstingen och kommunerna gemensamt kunna
utveckla system och kompetens som hindrar att privata leverantörer av vård och omsorg
lämnar anbud på en för hög kostnadsnivå i förhållande till den förfrågade tjänsten.
Instrument bör kunna utvecklas för att i förväg analysera och bedöma att angivna prisnivåer
är skäliga liksom verktyg för uppföljning av specificerade kostnader.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår miljöpartiet de gröna landstingsfullmäktige besluta

att

ge landstingsstyrelsen i uppdrag att uppvakta regeringen med krav på en
lagstiftning som garanterar lika villkor för hantering av vinster/överskott hos
privata respektive offentliga utförare av skattefinansierad hälso- och
sjukvårdverksamhet

att
hindrar
oskäliga

ge landstingsstyrelsen i uppdrag att utveckla system och kompetens som
att privata leverantörer av skattefinansierad hälso- och sjukvård att ta ut
vinster
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