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Landstingsstyrelsen

Hantering av avknoppningar

Föredragande landstingsråd: Chris Heister

ÄRENDET
Landstingsdirektören har inkommit med förslag till hantering av avknoppningar
inom områden utan respektive med auktorisering.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen dels föreslå landstingsfullmäktige besluta
att avknoppningar inom områden utan auktorisering får ske
dels – under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut - för egen del besluta
att delegera till allmänna utskottet att besluta om avknoppningar inom områden utan
auktorisering i varje enskilt fall
dels för egen del besluta
att avknoppningar inom områden med auktorisering får ske
att i övrigt godkänna förslag till hanteringsordning av avknoppningar enligt landstingsdirektörens utlåtande med komplettering av denna skrivelse
att uppdra till landstingsdirektören att utforma en värderingsmodell för avknoppad
verksamhet.
Landstingsstyrelsens utgångspunkt är att hälso- och sjukvården skall vara solidariskt
finansierad via skatten, ges efter behov och vara tillgänglig för alla. Förtroendet för
den gemensamt finansierade sjukvården är avhängigt att vården lever upp till de krav
som medborgarna har rätt att ställa. Legitimiteten för gemensamt och solidariskt
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finansierad sjukvård nås om sjukvården erbjuder vård i tid, valfrihet och en mångfald
av vårdgivare.
Flera och nya aktörer inom vården ökar förutsättningarna för en fortsatt utveckling
av framtidens sjukvård, höjd kvalitet, valfrihet för patienter och en vidgad arbetsmarknad för personalen. För många kvinnor i vården är detta en ny möjlighet. En
mångfasetterad arbetsmarknad inom hälso- och sjukvården kan göra sjukvården mer
attraktivt för framtida yrkesval och göra att rekryteringsproblemen förhoppningsvis
minskar. Landstingsstyrelsen ser positivt på vårdföretagandet och poängterar att det
är viktigt att det utgår från fler grupper utöver läkare.
Erfarenheterna från tidigare mångfaldsarbete visar att inflytandet på arbetsplatsen
ökade och att beslutsvägarna blivit kortare. Sammantaget tycker flertalet att avknoppningen har varit bra för arbetsplatsen och att de numera privatanställda överlag
är mycket nöjda med de nya driftsformerna.
Landstingsstyrelsen anser det väsentligt att de värden, bland annat ekonomiska, som
finns i verksamheterna vid avknoppning hanteras ansvarsfullt. Alla verksamheter
som är föremål för avknoppning ska värderas utifrån de förutsättningar som gäller
för varje verksamhet. De svårigheter som kan anses föreligga kan hanteras genom en
korrekt värderingsmodell. En oberoende marknadsmässig värdering ska ligga till
grund för arbetet. Landstingsstyrelsen uppdrar till landstingsdirektören att utforma en
värderingsmodell för avknoppad verksamhet.
Ansökan om avknoppning utan auktorisation handläggs av Utvecklingskansliet, som
under beredningen gör en individuell bedömning av varje ansökan utifrån ett helhetsperspektiv. Avser ansökan hälso- och sjukvård bereds ärendet i samråd med
Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, produktionen och ägarsidan. Avser
ansökan om avknoppning annan verksamhet sker samråd med respektive förvaltning.
Allmänna utskottet beslutar huruvida avknoppning ska tillstyrkas eller avstyrkas.
Beslutet överlämnas sedan till respektive nämnd/styrelse för hantering och eventuella
följdbeslut.
Landstingsstyrelsen vill framhålla att för avknoppning med auktorisering fattar Hälso- och sjukvårdsnämnden eller dess utskott beslut om auktorisering.
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING
Landstingsfullmäktige har den 12 juni 2007 fattat beslut om ”Ökad mångfald av
driftsformer inom hälso- och sjukvård och tandvård samt auktorisering och kundval
inom primärvården”. I detta ärende framläggs förslag till hantering av avknoppningar inom områden utan respektive med auktorisering.
Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 11 december 2007 (bilaga) föreslagit landstingsstyrelsen dels föreslå landstingsfullmäktige besluta att avknoppningar
inom områden utan auktorisering får ske
dels – under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut - för egen del besluta att
delegera till allmänna utskottet att besluta om avknoppningar inom områden utan
auktorisering i varje enskilt fall
dels för egen del besluta att avknoppningar inom områden med auktorisering får ske,
att i övrigt godkänna förslag till hanteringsordning av avknoppningar enligt landstingsdirektörens utlåtande.

Ärendet har tidigare behandlats av landstingsrådsberedningen den 12 december och
landstingsstyrelsen den 19 december 2007 och av landstingsfullmäktige den 12 februari 2008.
Landstingsfullmäktige återremitterade ärendet med motiveringen: Ärendet skall
kompletteras med tydliga fastställda principer för hur och var beslutet om avknoppning skall fattas.
Landstingsrådsberedningen behandlade på nytt ärendet den 14 februari 2008..

