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Landstingsstyrelsen

Utmaning avseende öppenvårdsmottagningar inom beroendevården

Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd

ÄRENDET
Allmänna utskottet föreslår utmaningar inom öppenvårdsmottagningar inom beroendevården.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att föreslå hälso- och sjukvårdsnämnden att inhämta kommunernas synpunkter på
utmaningarna avseende öppenvårdsmottagningar inom beroendevården
att föreslå hälso- och sjukvårdsnämnden att fatta slutgiltigt beslut om utmaningarna
ska beaktas i samband med förestående upphandling inom beroendevården
att återrapportering av vidtagna åtgärder sker i samband med delårs- och årsbokslut.

Catharina Elmsäter-Svärd

Per-Inge Buskas

Bilaga
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

2008-03-03
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Allmänna utskottet har den 10 mars 2008, enligt alliansens förslag, föreslagit landstingsstyrelsen besluta att föreslå hälso- och sjukvårdsnämnden att inhämta kommunernas synpunkter på utmaningarna avseende öppenvårdsmottagningar inom beroendevården, att föreslå hälso- och sjukvårdsnämnden att fatta slutgiltigt beslut om utmaningarna ska beaktas i samband med förestående upphandling inom beroendevården, att återrapportering av vidtagna åtgärder sker i samband med delårs- och årsbokslut.
Allmänna utskottets uppfattning är att utmaningsrätten ger möjligheter att få en ökad
mångfald och nytänkande. Därför är det mycket positivt att dessa utmaningar inkommit. Allmänna utskottet ska föreslå landstingsstyrelsen huruvida inkomna utmaningar ska tillstyrkas eller avstyrkas. Samtidigt kan allmänna utskottet konstatera att
hälso- och sjukvårdsnämnden inom en månad kommer att besluta kring en rad upphandlingar inom beroendevården. De utmanade öppenvårdsmottagningarna har idag
verksamhet i samverkan med kommuner. Deras synpunkter är viktiga att ha med som
underlag för att ett beslut om att anta eller inte anta respektive utmaning. För att möjliggöra ett införskaffande av kommunernas synpunkter utan att försinka Hälso- och
sjukvårdsnämndens upphandlingsbeslut föreslås att utmaningarna just i detta fall
överlämnas till hälso- och sjukvårdsnämnden för slutgiltigt beslut huruvida utmaningarna ska beaktas och antas eller ej i upphandlingen inom beroendevården.
S- och v-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag att föreslå landstingsstyrelsen föreslå landstingsstyrelsen besluta att avslå förslag till utmaningar från
Maria beroendecentrum.
”Den särskilda ordningen med så kallade utmaningar är ett olämpligt arbetssätt för
att utveckla hälso- och sjukvården. Det övergripande syftet bakom arrangemanget
består endast av att åstadkomma privatiseringar till varje pris.
I förslaget om utmaningar saknas fullständigt en analys av varför missbruksvården
skulle utvecklas bättre om den redan privata missbruksvården fick ta över ytterligare
verksamhet och driva den i privat regi.
Maria Beroendecentrums avtal löper snart ut och då ska beslut fattas om huruvida en
upphandling skall genomföras eller ej. I avvaktan på det politiska beslutet är det
mycket märkligt att anta de så kallade utmaningarna som kommer från Maria beroendecentrum.
Det finns stora risker förknippade med privatiseringar av missbruksvården eftersom
det riskerar slå sönder förutsättningarna för sammanhållande vårdkedjor och kan
försämra förutsättningarna för samverkan mellan kommunernas och landstingets
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missbruksvård.
Om upphandlingar ändå kommer att ske så bör de kompletteras med att egen-regi
anbud upprättas.”
Mp-ledamoten lät anteckna att han, om han hade haft rösträtt, skulle ha biträtt s- och
v-ledamöternas förslag.
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 3 mars 2008 bifogas (bilaga).
Ärendet har behandlats i Centrala samverkansgruppen den 12 mars 2008.?

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 2 april 2008.

