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Motion av Håkan Jörnehed (V) m.fl. om ökad insyn vid försäljning av
privatdriven vård- och trafikverksamhet
Både sjukvård och trafikverksamhet finns idag på en konkurrensutsatt marknad. På denna
marknad säljs nu delar av vår välfärd som vilken vara som helst. Om denna utveckling har det
rått minst sagt olika politiska åsikter och Vänsterpartiet har tagit tydligt avstånd från en ökad
privatisering av välfärden. Det har även rått delade meningar om vilken prisnivån ska vara då
landstinget, SLL, säljer exempelvis vårdverksamheter. Vid avyttring av landstingsdriven
verksamhet måste landstinget vinnlägga sig om att försäljningen sker till marknadsmässiga
priser. För att säkerställa detta bör landstinget skaffa sig en bättre insyn i hur vårdverksamhet
värderas på den privata marknaden.
SLL, som är den stora uppdragsgivaren och har det yttersta ansvaret för sjukvård och trafik i
länet, bör informeras när sjukhus, vårdcentraler eller trafikföretag byter ägare, så att SLL och
de förtroendevalda har en uppfattning om vad dessa verksamheter är värda på ”marknaden”.
Ett sådant redovisningskrav bör skrivas in i alla avtal som SLL sluter med utförare och
producenter. För att inga affärshemligheter ska röjas kan uppgifterna sekretessbeläggas.
Bristen på insyn vid försäljningar/ägarbyten skapar problem i form av kunskapsunderskott för
SLL. Ett högaktuellt exempel är vidareförsäljningen av Serafens vårdcentral 2007. De läkare
som fick köpa vårdcentralen av landstinget för den låga summan 694 500 kronor, sålde vidare
till Capio för minst 20 miljoner. Den exakta prissumman visade sig dock vara väldigt svår att
få fram och ingen av landstingets högsta tjänstemän hade den informationen.
För att verifiera prissumman i exemplet ovan var vi tvungna att ta hjälp av både ”Lisbeth
Salander” och ”Sherlock Holmes”. Vi menar att det är orimligt att man som folkvald
företrädare måste använda sig av sådan hög efterforskningskompetens för att få kännedom om
prissumman. Att känna till hur vår välfärd värderas på ”marknaden” är viktig kunskap både
för landstinget, men även för politiken och ytterst för demokratin.
Vänsterpartiet föreslår fullmäktige besluta
att uppdra åt landstingsstyrelsen att se över hur landstinget kan beredas större insyn när
icke landstingsdriven vård- och trafikverksamhet byter ägare.
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