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Det går inte att avsvära sig ansvaret som landstingsråd. Däremot är det rimligt att
det föredragande rådet är den som svarar på frågor inom sitt ansvarsområde.
Oppositionen har framgångsrikt förmedlat en bild till media att moderata politiker
inte har velat uttala sig om Serafen. Den bilden är felaktig. Såväl jag som Filippa
Reinfeldt, Lars Joakim Lundquist och Christer Wennerholm har uttalat sig om
Serafen. Även det dåvarande finanslandstingsrådet Chris Heister har uttalat sig.
Eftersom landstingsfullmäktige beslutat om olika ansvarsområden för landstinget
är det självklart möjligt och till och med högst troligt att inte alla landstingsråd är
lika insatta i alla frågor. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige beslutade
om principerna för värdering och prissättning. Landstingsstyrelsen beslutade den
19 december 2007 att godkänna den av landstingsdirektören föreslagna
hanteringsordningen med tillägget och uppdraget att en värderingsmodell skulle
utformas enligt direktiv i särskild skrivelse. I skrivelsen står att lanstingsstyrelsen
anser det väsentligt att de värden, bland annat ekonomiska, som finns i
verksamheterna vid avknoppning hanteras ansvarsfullt. Alla verksamheter som är
föremål för avknoppning ska värderas utifrån de förutsättningar som gäller för
varje verksamhet. De svårigheter som kan anses föreligga kan hanteras genom en
korrekt värderingsmodell. En oberoende marknadsmässig värdering ska ligga till
grund för arbetet. Landstingsstyrelsen uppdrog till landstingsdirektören att utforma
en värderingsmodell för avknoppad verksamhet.
Jag vill inte spekulera i frågan om eventuell ytterligare vinst, utan återkommer när
landstingsdirektören har återrapporterat sitt uppdrag.
Sedan 2008 genomförs inga avknoppningar i Stockholms läns landsting, så den
lärdomen drogs redan för fyra år sedan. Alliansen har i stället förbättrat sjukvården,
kortat och i många fall helt arbetat bort vårdköerna, ökat valfriheten och gjort det
lättare att få träffa en läkare genom att införa vårdval. Genom vårdvalet har bland
annat 40 nya vårdcentraler öppnats i länet. Alliansen vill fortsätta att arbeta för en
köfri sjukvård, höja kvaliteten och öka patienternas inflytande i sjukvården.

Därmed anser jag interpellationen besvarad.
Stockholm den 7 september 2012
Torbjörn Rosdahl

