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Peter Ölund

Yttrande över motion 2013:17 av Paul Lappalainen m fl
(MP) om införande av en antidiskrimineringsklausul i
landstingets upphandlingar - ett konkret verktyg för
lika rättigheter och möjligheter
Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen har begärt att Hälso- och sjukvårdsnämnden ska yttra
sig över motion av Paul Lappalainen m fl (MP) om införandet av en
antidiskrimineringsklausul i landstingets upphandlingar - ett konkret
verktyg för lika rättigheter och möjligheter.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-09-05
Motion 2013:17 av Paul Lappalainen m fl (MP)
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

till Landstingsstyrelsen överlämna hälso- och sjukvårdsdirektörens
förslag

att

omedelbart justera beslutet.

Förvaltningens motivering till förslaget
Arbetet mot diskriminering har en naturlig utgångspunkt i deklarationen
om de mänskliga rättigheterna. Där fastslås likhet människor emellan
beträffande värde och rättigheter. I Sverige har dessa principer kommit till
uttryck i Diskrimingeringslagen (2008:567) som enligt lagtexten har till
ändamål att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
Motsvarande formuleringar återfinns även i Regeringsformen. I
brottsbalken finns därutöver en paragraf som i specificerade fall ger
möjlighet att utdöma böter eller fängelse för den som diskriminerar.
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Utöver sanktioner som följer av lag har en upphandlande myndighet
möjlighet att införa kontraktsvillkor som gäller sociala krav, till exempel
krav att inte utöva diskriminering. Dessa krav kan då kopplas till sanktioner
som framgår av avtalet.
Inom Stockholms läns landsting ansvarar Hälso- och sjukvårdsnämnden
med stöd av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen för upphandling av
vårdtjänster enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) och lagen om offentlig
upphandling (LOU). I de Allmänna villkor som regelmässigt ingår som en
del i förfrågningsunderlag och vårdavtal finns en passus som innebär att
vårdgivarna är skyldiga att följa lagar, föreskrifter, riktlinjer och policyer.
Detta krav är obligatoriskt, ej förhandlingsbart.
Således ingår redan kravet att följa Diskrimineringslagen i de vårdavtal som
upphandlas enligt LOV eller LOU.
Den som läser hela Allmänna villkor kan notera att vissa lagar lyfts fram i
särskilt, till exempel Patientsäkerhetslagen. Detta kan i förstone synas vara
en onödig dubblering, i och med att det generella kravet om följsamhet till
lagar finns stipulerat. Erfarenhet har dock visat att det – mot bakgrund av
det stora antalet lagar som gäller i Sverige – kan vara ändamålsenligt att
frågor som förtjänar särskild uppmärksamhet betonas. Ett exempel på ett
sådant område är patientsäkerhetsfrågorna.
Motionen pekar på ett annat område som förtjänar särskild
uppmärksamhet. Detta har nära koppling till det av landstingsfullmäktige
antagna handikapprogrammet ”Mer än bara trösklar”. Ansatserna för att
skapa ett samhälle som i ännu högre grad bygger på delaktighet och
inkludering gör att frågorna kring diskriminering får ytterligare aktualitet.
Kravet på förbättrad tillgänglighet gäller inte bara tillgång till vård på lika
villkor utan även möjlighet till deltagande i samhällslivet, inte minst genom
tillgång till arbetsmarknaden. Stockholms läns landsting har en viktig roll
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att spela i dessa frågor, både som arbetsgivare och som upphandlande
myndighet avseende hjälso- och sjukvårdstjänster. Vid kommande översyn
av avtalsmallar och standardtexter för vårdavtal bör därför möjligheten att
avtalsvägen ytterligare motverka diskriminering beaktas.

Catarina Andersson Forsman
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Henrik Gaunitz
Avdelningschef
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