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Motion av Gunilla Roxby Cromvall (V) m.fl. om att ställa krav på
vinstbegränsning vid upphandling
EU-parlamentet antog den 15 januari nya regler för upphandling. Sverige har två år på sig att
implementera dessa nya regler. De nya reglerna öppnar för att Sverige i framtiden ska kunna
kräva till exempel kollektivavtal eller liknande i förfrågningsunderlagen, samt kunna ställa
mer långtgående sociala och miljömässiga krav än i dag. En stor andel av de upphandlingar
som görs inom Stockholms läns landsting rör hälso- och sjukvård, något som i EU hittills har
klassats som B-tjänster och redan idag lämnar ett stort utrymme för medlemsländerna att
själva besluta över hur en upphandling ska gå till. Sverige ställer dock i den egna
lagstiftningen LOU samma krav på upphandling av B-tjänster som av A-tjänster och har
därmed frånhänt sig möjligheten att ställa andra och mer långtgående krav i upphandling av
till exempel barn- och ungdomspsykiatri, än i en upphandling av takhängda mikroskop. Enligt
EU-rätten har alltså medlemsstaterna handlingsutrymme att inom välfärdsområdet tilldela
kontrakt som de önskar, så länge EU:s grundläggande rättsprinciper och bestämmelser om fri
rörlighet respekteras.
Det finns inte heller någon lag i vare sig EU eller Sverige som ger privata företag inom
välfärden rätt att för skattepengar göra aktieutdelningar. Varken i våra grundlagar,
Europakonventionen eller inom EU-rätten, finns några bestämmelser som hindrar oss från att
begränsa vinstintressen inom den offentligt finansierade välfärden. Om vi väljer att upphandla
en verksamhet så ska upphandlingen enligt EU vara ickediskriminerande. Lite förenklat kan
man säga att vi kan ställa vilka krav vi vill så länge det är lika lätt eller svårt för ett företag i
Italien som för ett företag i Jönköping att leva upp till kraven. Det finns exempel på
kommuner i Europa där man gjort upphandlingar (t.ex. äldreomsorg i Lombardiet i Italien)
där företag med vinstintresse uteslutits. Detta har prövats och godkänts av EU eftersom detta
krav inte i sig diskiiminerar företag från andra länder mer än företag från det egna landet. Det
begränsar inte etablering enligt EU-rätten, som det heter. Det viktiga är att samma regler
gäller för utländska som för inhemska aktörer.
Vänsterpartiet menar att det vore av stort nationellt intresse om Stockholms läns landsting
prövade att upphandla vård där företag med vinstintresse utesluts.

Mot bakgrund av ovanstående föreslås landstingsfullmäktige besluta
att

landstingsstyrelsen i samarbete med HSN får i uppdrag att ta fram förslag på en
kommande upphandling där vinstsyftande företag utesluts.
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