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Ett landsting som vill privati-
sera verksamhet får inte rikta
erbjudandet enbart till de an-
ställda. Försäljningen måste
ske till marknadspris och det
som ska säljas måste bjudas
ut på den allmänna markna-
den, konstaterar Statskonto-
ret i en utredning åt regering-
en.

Socialminister Göran Hägg-
lund och utbildningsminister
Jan Björklund aviserade i ok-
tober 2007 ett antal åtgärder
för att underlätta så kallad av-
knoppning, där offentlig verk-
samhet privatiseras genom
att anställda tar över den. 

Bland annat skulle särskil-
da regler för avknoppning tas
fram. Den viktigaste frågan i
sammanhanget var att ta reda
på hur värdet för verksamhet
som knoppas av ska faststäl-
las. Just denna fråga om vär-
det överlät regeringen åt
Statskontoret att svara på, se

LT nr 10/2008. Och nu har
Statskontoret svarat: 

Avknoppning i form av ett rik-
tat erbjudande till anställda
att köpa kommunal eller
landstingsverksamhet är inte
rättsligt möjlig. Det strider
bland annat mot Kommunal-
lagens förbud mot att ekono-
miskt gynna enskilda. 

Däremot kan anställda pre-
cis som alla andra lägga bud
på sådan egendom som är till
salu. Men processen måste
präglas av öppenhet och
transparens.

Ett landsting kan sälja till ex-
empel en vårdcentral. Då
måste först vårdcentralen
värderas och värderingen ska
omfatta även ideella värden.
Sedan ska vårdcentralen bju-
das ut på en öppen marknad
och säljas till marknadsvärde,
vilket enkelt uttryckt innebär
att högsta anbud vinner.

Tobias Nilsson, politiskt
sakkunnig hos Göran Hägg-
lund, kommenterar:

– Det är en bekräftelse på
att vi tänkt i rätt banor. Av-
knoppning får inte vara en
konkurrensfördel för perso-
nalen. 

– Ibland kan avknoppning
ha gjorts på ett felaktigt sätt,
till exempel genom att inven-
tarier övertagits till ett för
lågt värde, säger Tobias Nils-
son. 

Statskontorets slutsats änd-
rar dock inte regeringens pla-
ner på att med olika medel
underlätta avknoppning och
stimulera till en ökad mång-
fald av aktörer. 

Det handlar om Acko An-
karbergs förslag »LOV-lag
om valfrihetssystem«, Toivo
Heinsoos förslag om att infö-
ra kundval i primärvården i
hela landet samt olika pro-
jekt som ska stimulera an-

ställda till att starta egna
företag.

För läkare som vill knoppa av
innebär Statskontorets slut-
satser att möjligheterna att ta
över och driva verksamhet i
egen regi minskar, enligt Kåre
Jansson, utredningschef på
Läkarförbundet.

– Det blir ökad konkurrens
och med stor sannolikhet ett
högre pris för den anställde
som vill ta över, säger han.

Elisabet Ohlin
elisabet.ohlin@lakartidningen.se

Patientkarusell och stängda
akutmottagningar. Region
Skåne drabbas hårt av vård-
konflikten. Hittills märks få
allvarliga avvikelser – dock
ett möjligt dödsfall. Men chef-
läkare varnar för att de verkli-
ga patientriskerna uppstår i
och med att strejken utvidgas
den här veckan. En stor del av
Universitetssjukhuset i Mal-
mö stänger.

– Jag räknar med att vi kom-
mer att få se avvikelser di-
rekt. Om vi får ett hjärtstopp
i Malmö som måste köras 1,5
mil extra till Lund ökar san-
nolikheten betydligt för att vi
får se allvarliga händelser.
Malmö har också ett mycket

stort upptagningsområde.
Många är invandrare som
kanske inte är så medvetna
om situationen och att de
måste söka vård någon an-
nanstans, säger Poul Kong-
stad, chefläkare för KAM-
BER, Region Skånes ambu-
lansverksamhet. 

I skrivande stund (måndag
den 5 maj) träder Vårdför-
bundets andra strejkvarsel i
kraft. I landet berör detta var-
sel totalt drygt 4 000 med-
lemmar. 1 000–1 200 skånska
sjuksköterskor och annan
personal vid UMAS, Universi-
tetssjukhuset i Malmö, och
Ängelholms sjukhus går ut i
strejk. 

Konsekvensen blir att i
princip all verksamhet upp-
hör på UMAS fram till och
med 10 maj med undantag för
avdelningarna för onkologi,
stroke, kärlkirurgi, handki-
rurgi, barnakut, barn och för-
lossning. De senaste dagarna
har 400 patienter omplace-
rats på regionens sjukhus.

Vid USIL, Universitetssjukhu-
set i Lund, har, i skrivande
stund, två möjliga avvikelser
registrerats som rör strejken –
och båda rör utlokaliseringar
av patienter. Den ena kan för-
modligen avskrivas, tror tf
chefläkare Harald Roos. Den
andra avvikelsen handlade om
en äldre patient med hjärn-

blödning som låg på »fel« av-
delning. Patienten dog. 

– Det kommer nu att utre-
das om det brast i kompetens
när det gällde observationen
av patienten som fick en för-
sämring av tillståndet, säger
Roos. 

Han tror att »situationen
ställs på sin spets« när Mal-
mösjukhuset stänger.

– Jag tror att det finns stor
risk för incidenter. 

Medlarna i vårdkonflikten har
kallat parterna till samtal tis-
dagen den 6 maj, efter denna
tidnings pressläggning.

Agneta Borgström
En längre version av denna artikel är
publicerad på ‹lakartidningen.se›

Stängt universitetssjukhus
prövning för skånsk vård

»Avknoppning« inte lagligt

läs mer Rapporten
»Prissättning vid överlåtelse av
offentlig verksamhet till kommu-
nal personal (så kallad avknopp-
ning) – kommunalrättsliga och
EG/EU-rättsliga aspekter«,
‹www.statskontoret.se›.


