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Landstingsstyrelsen

Motion 2007:41 av Lena-Maj Anding m fl (mp) om lika villkor för hantering av
vinster/överskott i skattefinansierad hälso- och sjukvård oavsett driftsform

Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd

ÄRENDET
Motionärerna föreslår lika villkor för hantering av vinster/överskott hos privata respektive offentliga utförare av skattefinansierad hälso- och sjukvårdsverksamhet.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Den kommunala verksamheten styrs av kommunallagens generella bestämmelse om
att landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet.
Hälso- och sjukvårdslagen medger att vård under vissa förutsättningar utförs av privata leverantörer. När landstinget beslutat att sjukvården ska bedrivas av en entreprenör ska tjänsten upphandlas. Upphandlingen syftar till att utnyttja konkurrensen
på marknaden för att uppnå en hög kvalitet och kostnadseffektiv vård. Villkoren för
uppdraget bestäms av den som beställer vården. Inget hindrar att villkoren för uppdraget bestäms på det sättet att förutsättningarna för bedrivandet av den privata vården är densamma som gäller för den offentligt finansierade. Vid landstingets överenskommelser med andra vårdgivare om utförande av vård råder avtalsfrihet. Redan
idag står det en privat entreprenör fritt att anta förslag om avtal som innebär att driva
hälso- och sjukvårdsverksamhet utan vinstsyfte, eller att ta på sig en skyldighet att
till landstinget återbetala hela eller delar av det ekonomiska överskott som verksamheten inbringar. Ingångna avtal ska hållas av såväl landstinget som motpart.
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1 Motion
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Landstingets tjänstemän har att inom de ramar som den politiska ledningen anger,
verkställa de politiska beslut som fattas. I uppdraget ingår att göra de för patienter
och landstingsmedlemmar bästa bedömningarna när det gäller planering av hälsooch sjukvården och när det gäller finansieringen av sådan verksamhet. Av de avtal
som träffas visar sig en del mer fördelaktiga för landstinget än andra. När avtal förhandlas om, ligger det i sakens natur att man tar hänsyn till utfallet av avtal som ska
ersättas.
Landstingsstyrelsens utgångspunkt är att hälso- och sjukvården behöver privata företagare för att den ska kunna utvecklas och förbättras för både personal och patienter.
Att hindra ett viktigt incitament som möjligheter till vinst kommer att leda till en
kraftig nedgång av privata utförare i den skattefinansierade sektorn. Vinst behövs för
att inte tillfälliga svängningar ska få den privata aktören på fall, för att kunna finansiera investeringar, utvecklingsarbete och utbildningar för personalen. De som satsar
på denna verksamhet måste kunna få en skälig avkastning på sina investeringar.
Istället för att ifrågasätta framgångsrika aktörer som generar vinst till sina respektive
ägare fokuserar landstingsstyrelsen på att ge stockholmarna en tillgänglig sjukvård
av hög kvalitet.

Catharina Elmsäter Svärd

Per-Inge Buskas
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Lena-Maj Anding m fl (mp) har i en motion (bilaga), väckt den 11 september 2007,
föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att uppdra åt
landstingsstyrelsen 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 sjukvårdsverksamhet, att uppdra åt landstingsstyrelsen att utveckla system och kompetens som hindrar privata leverantörer av
skattefinansierad hälso- och sjukvård att ta ut oskäliga vinster.

Ärendet har remitterats till landstingsdirektören.

Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 12 september 2008 (bilaga) föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att avslå motionen.

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 24 september 2008..

