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Vinster eller förluster

D.nr.

i sjukvården?

Landstinget är huvudman för den sörmländska hälso- och sjukvården. Det innebär att vi
har det yttersta ansvaret för att alla människor har tillgång till god vård på lika villkor.
Samtidigt är det inte möjligt, rimligt eller lämpligt att genomföra all verksamhet i egen
regi eller vara helt självförsörjande på alla varor och tjänster.
För att kunna tillhandahålla god vård måste landstinget samarbeta med andra.
Ungefär hälften av landstingets kostnader är externa och landstinget har avtal med
hundratals leverantörer som bistår med sin expertis kring alltifrån handskar och
häftapparater till läkemedel och lustgas.
Sedan ett antal år tillbaka har landstinget avtal med vårdföretag, och detta oavsett
vilken majoritet som styrt. Det gäller bland annat primärvård, specialistvård och
laboratorietjänster. Utan sådant samarbete skulle, vilket idag är allmänt erkänt, vården
hålla väsentligt lägre kvalitet och vara betydligt dyrare. Samarbetet ger vinster åt båda
parter.
Idag pågår diskussioner om att inskränka eller till och med förbjuda sådant samarbete
inom sjukvården med aktörer som gör ekonomiska överskott (vinster). Då Landstinget
Sörmland har omfattande antal av sådana avtal är det relevant att ställa nedanstående
frågor till landstingsstyrelsens ordförande.
Det är rimligt att ställa krav på varor och tjänster av högsta kvalitet, att
arbetsförhållandena är tillfredsställande och att lagar och förordningar efterlevs. Det är
också rimligt att förvänta sig att aktörerna gör rätt för sig moraliskt i form av skatter
och avgifter. Men för varje samhällsmedborgare borde offentliga underskott vara ett
större problem än privata vinster.
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor:
1. Avser du att vidta åtgärder för att förhindra eller motverka ekonomiska överskott
(vinster) hos aktörer som har vårdavtal med landstinget, till exempel privata
vårdcentraler, och i så fall vilka?
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Avser du att vidta åtgärder för att förhindra eller motverka ekonomiska överskott
(vinster) hos aktörer som har andra former av avtal med landstinget, till exempel
städföretag, och i så fall vilka?
Om svaret är ja på någon av frågorna ovan, vänligen motivera ditt svar med
utgångspunkt från det kommunala balanskravet som kräver att landstinget gör
överskott.
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