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Landstingsstyrelsen, ärende 20

Hantering av avknoppningar
Socialdemokraterna föreslår landstingsstyrelsen i första hand besluta
att återremittera ärendet för beredning i allmänna utskottet
i andra hand dels föreslå landstingsfullmäktige besluta
att avknoppningar inom områden utan auktorisering endast får ske om en kvalificerad majoritet av den anställda personalen står som ägare till det företag/ekonomiska
förening som önskar avknoppa
att avknoppningar inom områden med auktorisering endast får ske i de fall en kvalificerad majoritet av den anställda personalen står som ägare till det företag/ekonomiska förening som önskar avknoppa samt att verksamheten bedrivs i ickevinstdrivande syfte
att avknoppning av verksamhet ej får ske vid akutsjukhusen
att avknoppning skall underställas beslut av landstingsstyrelsen samt att avknoppning av verksamhet med särskilt stor ekonomisk omslutning skall underställas beslut
av landstingsfullmäktige
dels för egen del besluta
att uppdra till landstingsdirektören att ta fram en ett reviderat förslag till en värderingsmodell för avknoppad verksamhet samt återkomma till landstingsstyrelsen för
beslut samt därvid beakta
att summan av värderingen inte i något fall ska kunna bli lika med endast värdet av
de materiella tillgångarna, utan alltid överstiga detta genom ett därutöver fastställt
värde för själva rörelsen (varumärke m.m.).

I enlighet med instruktionerna till allmänna utskottet ska ärenden som rör avknoppningar, utmaningar och ersättningssystemen beredas av allmänna utskottet innan beslut fattas av landstingsstyrelsen och fullmäktige. Majoriteten väljer att frångå den
instruktionen och överlämnar istället förslag till beslut direkt till landstingsstyrelsen
och fullmäktige. Bredningsprocessen blir därmed inte fullständig.
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Den borgerliga privatiseringspolitiken marknadsförs i termer av att ’personalen’ i
(bestämd form singularis) ges möjlighet att ta över. Men den innebär i praktiken att
en liten del av personalen ges möjlighet att ta över genom att starta, ett så gott som
alltid, vinstdrivande företag. Inte sällan är det ett litet fåtal som står som ägare och
anställer resten av personalen. De som inte vill eller får följa med till den nya privata
vårdgivaren ges istället pensioner eller avgångsvederlag av landstinget. Det är ett
ganska upprörande sätt att behandla såväl personal som skattemedel.
Den borgerliga politikens starka fokus på vinstdrivande företag med få ägare är
olycklig. Den betyder att ingen hänsyn tas till önskemålen hos personalens flertal och
att alternativ som kooperativ och ideella vårdmodeller av icke-vinstgivande slag sätts
på undantag.
Landstingsfullmäktige bör slå fast en ordning för områden utan auktorisering som
tydligt klargör att avknoppning endast får ske om en kvalificerad majoritet av personalen står bakom som ägare. Viktigt i sammanhanget är att alltid noga värdera både
fördelar och nackdelar med en avknoppning jämfört med fortsatt landstingsdrift.
För områden med auktorisering är i princip avknoppning mindre befogat. Om önskan
finns hos enskilda att driva privat vårdverksamhet kan ju ansökan om auktorisering
inlämnas. Emellertid bör en viss möjlighet finnas för personal att avknoppa om avsikten är att driva verksamheten utan vinstsyfte. Behovet av denna möjlighet är påkallat eftersom den borgerliga politiken i praktiken är snävt inriktad på att vården ska
utföras av vinstdrivande företag. Genom att särskilt förebehålla denna avknoppningsmöjlighet till icke vinstgivande alternativ stimuleras en i verklig mening större
mångfald av vårdgivare.
Verksamheten vid akutsjukhusen bör i stor utsträckning hållas samman och avknoppning av verksamhet vid dessa är därför mindre lämpligt. Graden av komplexitet i vårdtjänsternas innehåll kräver ett stort mått av planering och samordning, vilket
talar för att akutsjukhusen normalt bör drivas som sammanhållna enheter.
Det framlagda förslaget till värderingsprinciper vid avknoppning behöver omarbetas.
Inte i något fall förefaller det lämpligt att det sammantagna värdet ska kunna summeras till endast värdet av de materiella tillgångarna. Det bör tydligt framgå att det alltid finns ett värde för själva rörelsen (varumärke m.m.) utöver det samlade värdet av
de materiella tillgångarna.
Ärenden om avknoppning bör anses vara av sådan vikt att varje enskilt fall bör beslutas av landstingsstyrelsen, efter beredning i dess allmänna utskott. I fall av avknoppningar av verksamhet med särskild stor ekonomisk omslutning bör beslut i
landstingsfullmäktige fordras.

