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Punkt 7
Komplettering av
ägardirektiv… FTV

Socialdemokraterna
Vänsterpartiet

Komplettering av specifika ägardirektiv för Folktandvården i
Stockholms län AB
Under december månad debatterades avknoppningarna inom folktandvården
i landstingsfullmäktige. Efter två debatter uppdrogs till produktionsutskottet
att återkomma med förslag till nya specifika ägardirektiv i syfte att
möjliggöra avknoppningar.
Under debatten den 11 december 2007 säger det ansvariga landstingsrådet
Gustaf Andersson:
”Vi vill vi uppdra åt produktionsutskottet att utarbeta förslag
till ägardirektiv för folktandvården i enlighet med förslag att
tillåta avknoppning, det vill säga att motiverad personal ska
ges möjligheten att ta över verksamheten i folktandvården
på olika mottagningar för att utveckla den i egen regi.”

I debatten den 21 december säger samma företrädare för majoriteten:
”Ingen tvingar någon till avknoppning. Det är bara en
frihetsmöjlighet för personalen, inte tvång. ”

Signalerna är tydliga från majoriteten. Det är personalens initiativ som ska
driva avknoppningsprocessen. Men när strålkastarljuset slocknat på den
politiska scenen och förslag läggs på bordet om det nya ägardirektivet har
kappan vänts 180 grader. Nu är det Folktandvården AB som ska ”aktivt
medverka och genomföra” avknoppningarna.
Bortsett från de uppenbart dubbla budskapet är det anmärkningsvärt att en
ägare ger ett bolag i uppdrag att skada sig själv. Att tänka sig något
motsvarande i den privata sektorn låter sig inte göras. Det enda synbara
skälet att formulera ett ägardirektiv på detta sätt tycks ju vara att bakbinda
bolagsledningen vid en handlingsväg som är missgynnsam för bolaget.
Förslaget till komplettering av ägardirektiv för Folktandvården AB står
dessutom i direkt strid med det av fullmäktige tidigare antagna
ägardirektivet. Där stadgas nämligen att:
FTV AB ska på affärsmässiga grunder bedriva folktandvård
inom Stockholms läns landsting och inom ramen för
landstingets ansvar enligt tandvårdslagen.
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Därutöver stadgas i de antagna ägardirektiven att:
Bolaget ska med samhällsansvar bli den mest attraktiva
arbetsplatsen inom tandvårdssektorn.
Den föreslagna formuleringen står i direkt strid med de tidigare angivna
direktiven. Affärsmässigheten åsidosätts helt när bolaget får i direktiv att
genomföra politiskt motiverade avknoppningar. Likaså är det uppenbart att
direktivet om att vara den mest attraktiva arbetsplatsen inom
tandvårdssektorn knappast är relevant när personalen aktivt ska drivas från
bolaget.
Med hänvisning till ovan anförda yrkar vi
att

avslå förslaget till komplettering av specifika ägardirektiv för
Folktandvården i Stockholms läns AB.
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