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Landstingsstyrelsen

Överlåtelse av vårdcentral - med utgångspunkt från ansökan om avknoppning

Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd

ÄRENDET
Landstingsdirektören föreslår förtydligande vad som tillsvidare ska gälla ifråga om
överlåtelse av en vårdcentral till ett företag som bildats av anställda på vårdcentralen,
s k avknoppningar, inom verksamheter där Vårdval Stockholm gäller.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta
att överlåtelse av verksamhet avseende de i bilaga angivna vårdcentralerna kan ske i
enlighet med vad som föreslås i detta ärende
att överlåtelse i form av avknoppning inom områden med auktorisation för närvarande inte ska genomföras i avvaktan på att rättsläget ytterligare klarnar

Under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut föreslås landstingsstyrelsen för
egen del besluta
att uppdra åt landstingsdirektören att återkomma till landstingsstyrelsen med en rapport efter genomförda överförda överlåtelser avseende konsekvenser för SLSO
(Stockholms läns sjukvårdsområde).
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Ett viktigt mål för Alliansen är att höja invånarnas och patienternas förtroende för
sjukvården. Detta ska bl a ske genom att förbättra tillgängligheten och stärka patienternas möjlighet att välja den vårdgivare som de känner förtroende för.
Genom införandet av Vårdval Stockholm har invånarna i Stockholms län fått ett större inflytande över sin egen vård. Tillgängligheten i primärvården har ökat. Samtidigt
har också förtroendet för vården och patientnöjdheten ökat.
Fler vårdgivare inom den offentligt finansierade vården stimulerar utvecklingen av
nya idéer och lösningar, förbättrad tillgänglighet, valfrihet för medborgarna, fler arbetsgivare inom vården samt ökar möjligheten för kvinnligt entreprenörskap.
Stockholms läns landsting har beslutat om ökad mångfald genom att bl a möjliggöra
s k avknoppningar, där initiativet kommer från personalen inom den landstingsdrivna
verksamheten. Under 2008 avknoppades fem husläkarmottagningar/vårdcentraler till
personalägda bolag. Landstingets avtal om överlåtelse av husläkarverksamhet har
dock överklagats till domstol. I samtliga fall har talan avvisats i länsrätten. I dagsläget ligger överklaganden för prövning i kammarrätten.
I dagsläget finns det 22 vårdenheter (bilaga) inom primärvården som igångsatt ett
avknoppningsförfarande och som väntar på besked om vad som gäller. Landstingsstyrelsen konstaterar att rättsläget är osäkert när det gäller frågan om värdering av
offentliga tillgångar samt att frågan om vad som gäller på området lär dröja ytterligare.
Mot denna bakgrund föreslår landstingsstyrelsen att överlåtelse i form av avknoppning inom områden med auktorisation för närvarande inte genomförs i avvaktan på
att rättsläget ytterligare klarnar.
Landstingsstyrelsen beklagar den långa väntan på besked. Landstinget som arbetsgivare kan dock inte medverka till att personalen riskerar att hamna i en situation där
grunden för deras framtida verksamhet ifrågasätts i en långdragen juridisk process
med allt det negativa som därtill hör.
Landstingsstyrelsen föreslår att de vårdenheter där en överlåtelse förberetts och förankrats hos personalen ska få möjlighet att överta verksamheten. För dessa vårdenheter föreslår landstingsstyrelsen att personalen erbjuds möjligheten att överta verksamheten efter ett öppet anbudsförfarande i enlighet med principerna i ärendet om
överlåtelse av vårdcentral (LS 0804-0390). Överlåtelsen sker genom konkurrensutsättning på den öppna marknaden och SLSO ansvarar för processen enligt tidigare
beslutad hanteringsordning. Vid överlåtelse av vårdcentral utgör kvalitetskraven av
de krav som ställs vid auktorisation. Ytterligare krav kan i vissa situationer ställas för
att tillse att driften av verksamheten fortsätts. I detta fall ska kravet på kontinuitet
särskilt beaktas och sammanvägas i bedömningen av vilken aktör som landstinget
ska skriva avtal med.
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I landstingsdirektörens tjänsteutlåtande tydliggörs villkoren för de personalgrupper
som önskar fullfölja en övertagandeprocess. Landstingsstyrelsen ställer sig i huvudsak bakom landstingsdirektörens förslag. När det gäller punkten om samtycke anser
landstingsstyrelsen att en betryggande andel av tillsvidareanställd personal bör samtycka till att ett överlåtelseförfarande avseende vårdcentralen inleds. Landstingsdirektören ansvarar för att följa upp detta krav.

Catharina Elmsäter-Svärd
Per-Inge Buskas
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande 10 juni 2009 (bilaga) föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att avknoppningar inom områden
med auktorisation för närvarande inte ska ske, att överlåtelse av verksamhet avseende de i bilagan angivna vårdcentralerna kan ske i enlighet med vad som föreslås i
detta tjänsteutlåtande, att ge landstingsstyrelsens förvaltning i uppdrag att återkomma till landstingsstyrelsen med en rapport efter eventuella genomförda överlåtelser
avseende konsekvenser för SLSO (Stockholms läns sjukvårdsområde).
Redovisning av de fackliga organisationernas synpunkter bifogas.
Ärendet har tidigare behandlats i landstingsrådsberedningen den 25 maj och landstingsstyrelsen den 29 maj och av landstingsfullmäktige den 9 juni 2009. Landstingsfullmäktige beslutade att återremittera ärendet genom kommunallagens stadgande
om minoritetsåterremiss.

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet på nytt den 10 juni 2009.

