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Slutrapport från projektet Företagande
Vänsterpartiet röstade emot att Styrgruppen för förbättrat företagsklimat
skulle inrättas. Skälen vi angav i vårt avslagsyrkande kan sammanfattas
enligt följande:
Landstingets främsta uppgift är att tillse att alla som bor i Stockholms län
ges tillgång till en jämlik/jämställd och väl fungerande hälso- och sjukvård
samt kollektivtrafik. Att verka för ökat företagande i syfte att privatisera
landstingsdriven verksamhet är däremot inte en av landstingets primära
funktioner. Sådan verksamhet kan Tillväxtverket eller Svenskt Näringsliv
ägna sig åt. Uppenbarligen har de borgerliga partierna inte förstått i vilken
organisation man verkar.
När styrgruppen väl inrättats deltog vi självklart i arbetet. Här ska noteras att
gruppens arbete har präglats av stor öppenhet. Ett flertal seminarier och
samtal har genomförts samt en aktiv dialog med ett stort antal företrädare
för olika vårdföretag. Sammantaget har detta varit kunskapsberikande och
även lett till ökad förståelse mellan landstinget i stort och vårdföretagen.
Den förståelsen är inte på något sätt negativ utan direkt nödvändig i den
landstingsorganisation som idag finns.
När en så stor del av landstingets verksamhet bedrivs av vårdföretag är en
bra dialog en grundförutsättning för att landstinget ska fungera. Trots detta
tänker Vänsterpartiet annorlunda. Tänk om all den kreativitet som visats i
styrgruppen kunde användas till att förbättra vår egen verksamhet! Tänk om
innovationer, kreativitet och nytänkande kunde prägla vardagen för alla de
som arbetar i landstingets egen organisation! Tänk om perspektivet att det
alltid är någon annan i ett privat företag som står för förnyelse kunde
ersättas med perspektivet – vi kan och vi vill förbättra oss själva!
Den stora utmaning som hälso- och sjukvården står inför beträffande
personalförsörjningen framöver löses varken med mer av företagande eller
ändrade driftsformer. Svårigheterna att rekrytera vårdpersonal har aldrig
varit så stora som i dag med stängda vårdplatser pga brist på sjuksköterskor
i första hand. Vi skulle kunna lyckas mycket bättre med rekryteringen till
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vården med hjälp av innovationer, nytänkande och tilltro till personalens
egna idéer och förslag till förändringar.
Det är några korta formuleringar om hur det skulle kunna vara om fokus
lades på vår egen verksamhet och inte på att privata företag ska ta över vår
verksamhet.
Med detta som grund konstaterar vi att den utgångspunkt som formuleras i
rekommendationerna från den politiska styrgruppen utgår från perspektivet
att det finns ekonomi i att låta privata företag bedriva vård. Det menar vi är
fel. Man påstår även att vårdföretagande inte är ett självändamål men det är
precis det vi ser i upphandling efter upphandling. Sammantaget står detta i
direkt motsättning till god hushållning med skattebetalarnas resurser.
Därför underkänner Vänsterpartiet samtliga rekommendationer som den
politiska styrgruppen gör.
Vår rekommendation är istället att ge landstingsdirektören i uppdrag att
återkomma med förslag på hur landstingets egen organisation kan stärkas i
syfte att finna nya arbetsformer för gynnande av innovationer för att skapa
en bättre och effektivare organisation.

