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Motion 2017:77 av Håkan Jörnehed (V) och Birgitta Sevefjord (V) om
idéburet partnerskap LS 2017-1531
Vänsterpartiet föreslår regionfullmäktige besluta
att

bifalla motionen samt

att

anföra följande

Vänsterpartiet tackar för svaret på den här motionen, även om det för många kan anses
komma väldigt sent. Flera av de verksamheter som syftas till i motionen har redan
försummats i den hantering som regionen valt och med det som står i svaret om att invänta en
utredning riskeras att mer kompetens går förlorad.
I sitt svar skriver regionledningen om de lagliga svårigheter som finns för att åstadkomma
avtal av den här typen och det är riktigt att vi behöver arbeta på flera plan för att kunna
behålla och utveckla bra verksamhet på ett lagligt sätt. Motionen föreslår också att regionen
kan vara mer framåt och pröva lagstiftningen och definitionen av Hälso- och sjukvård som en
icke-ekonomisk tjänst av allmänt intresse.
Regionledningen drar i sitt svar en liknelse med inköpspolicyn som säger att ”affärsrelationer
ska utformas för att stimulera konkurrens och möjliggöra för fler aktörer att lämna anbud”. I
just denna mening lyser den borgerliga koalitionens huvudinriktning tydligt igenom. Deras
eventuellt positiva inställning till IOP och idéburna verksamheter ligger främst i att
åstadkomma konkurrens mellan vårdgivare. För oss i Vänsterpartiet handlar det om
verksamheter som utformats nära brukare och patienter utan vinstintressen. Det är
verksamheter som funnits och fungerat mycket bra i vår region i decennier som nu slås ut och
ersätts av konkurrensdrivande vårdföretag, om de ersätts alls. Viss typ av vård kommer
troligtvis att helt gå förlorad. I de flesta fall finns inga starka patientgrupper som kan stå upp
och ”kräva”, alternativt göra underlag för ekonomisk lönsamhet för att få sin vård
tillgodosedd. Kunskaper som byggts upp och utvecklats försvinner. Det är inte så enkelt att
personal bara kan ”följa med” till nya vårdgivare. För många är det ett aktivt val att arbeta i
idéburna organisationer.
Regionledningen gömmer sig bakom att invänta en utredning. Detta bidrar till att fler
idéburna verksamheter kommer att omintetgöras och ersättningsverksamhet måste byggas upp
inom nya vinstdrivande organisationer som inte har den erfarenheten och de kunskaper som
det tar decennier av förtroendefullt arbete att bygga upp.

