I förra numret av Intra gav Hans Hallerfors en kritisk
bakgrund till att en allt större del av LSS-verksamheterna drivs av stora vårdbolag vars drivkraft är att skapa
vinst åt sina ägare.
Vi måste ”erkänna att vinstintressets intåg i LSS-verksamheterna inte blev bra för någon utom för ett fåtal som
egentligen aldrig haft något intresse av denna verksamhet. Och dem behöver vi ju faktiskt inte bry oss om”, skrev
han. Artikeln finns att läsa på vår hemsida:
www.tidskriftenintra.se
Nu får han svar av vårdbolagens affärschefer och VD:ar.

De privata utförarna
har lett utvecklingen
H

ans Hallerfors riktar i Intra 1/2014 skarp kritik
mot privata utförare inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Han skriver att Intra
är emot företag som Attendo, Humana, Nytida, Solhagagruppen och Frösunda och ett framträdande argument för kritiken är ägandeformen. Hallerfors gillar inte riskkapitalbolag som ägare till utförare inom
LSS. Han skriver att vårt huvudsakliga syfte är att
skapa vinst och att våra verksamhetsidéer därför inte
är bra för LSS samt att det inte finns några utrymmen
för förbättringar i våra verksamheter. Han menar att
vinstdrivande företag inte har ett långsiktigt synsätt
på kvalitet i omsorgen. Hallerfors har naturligtvis rätt
till sina åsikter men vi vill bemöta hans resonemang.
Vi håller med om att omsorgen ska präglas av ett
långsiktigt arbetssätt. Något annat är otänkbart. Men
vi värjer oss mot att det i argumentationen sker en
kraftig förenkling av verkligheten när samtalet om
god omsorg skiftar till att handla om utförarens driftsform och att just den driftsform som går med ekonomiskt överskott skulle vara negativ för omsorgens
utvecklingskraft.
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För samtidigt säger sig Intra vara för valfrihet i omsorgen. Vi får inte detta att gå ihop, eftersom det i
mycket stor utsträckning är de privata vinstdrivande
företagen som står för möjligheten till valfrihet – denna blir i stort sett obefintlig utan de utförare som Hallerfors vill förbjuda. Ett förbud mot de vinstdrivande
utförarna reducerar dessutom markant konkurrenskraften – en stark drivkraft som sporrar samtliga utförare, kommunala och privata, till att bli bättre.
Jämsides med det långsiktiga arbetssättet, som är en
förutsättning för god kvalitet, lever vi hela tiden i en
verklighet där vi måste bevisa vårt existensberättigande. Till skillnad mot de offentliga utförarna finns vi
inte per automatik. Vi måste vara innovativa, erbjuda
utvecklingskraft och förbättringar för att bli valda. En
privat utförare som inte håller tillräckligt hög kvalitet
får inte fortsatta att driva verksamheten – ett faktum
som inte gäller för offentligt driven verksamhet. Privata företag har därför lett utvecklingen av system och
metoder för kvalitetsförbättringar.
Samtidigt skriver Hallerfors att när verksamheter
tas över av privata företag kan det upplevas som en
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lättnad, både av anhöriga och av personal. Beslutsgångarna blir kortare och personalen känner att någon bryr sig, skriver han. Detta känner vi igen. Hos
oss är beslutsvägarna kortare och man har närmare
till sin chef vilket upplevs ge mer delaktighet och ökat
inflytande. Detta visar oberoende mätningar, medarbetarna trivs generellt sett bättre hos de privata arbetsgivarna.
Istället för att diskutera drifts- och ägarformer, låt
oss fokusera på samverkan för att lösa framtidens utmaningar. Annars riskerar vi att omsorgen stagnerar,
att kvaliteten blir sämre och att omsorgen inte räcker
till för de som behöver den. Beslutet att öppna upp
för privata aktörer inom svensk vård och omsorg har

bidragit till stora förbättringar. Låt det fortsätta att
vara så.
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Svar direkt:

Vinstjakten har inte
förbättrat stödet
V

älkända grepp när man polemiserar är att inte
svara på den kritik man får. Istället förvanskar
man motståndarens argument och polemiserar mot
dem. Vårdfirmornas chefer och ägare lämnar bra exempel på detta när man svarar på min artikel i förra
Intra.
Vinst är det som blir över när produktionskostnaderna är betalda. Inom LSS är det i huvudsak storleken på personalkostnaderna som avgör hur stor vinst
som kan tas ut.
De riskkapitalbolag som äger de stora vårdfirmorna
(Humana = Argan Capital, Frösunda = HgCapital,
Nytida/Carema = Triton, Olivia = Procuritas, Attendo LSS = IK Investment partners osv) och som tar ut
sina vinster i lågskatteländer för att slippa betala skatt
här, gör inte detta för att de vill skapa bra stöd till
personer med funktionsnedsättning. De vill ha vinst.
Det är därför man försöker ”slimma” organisationen
genom ökat antal deltider, sämre kollektivavtal och
osäkra anställningar.
Det är riktigt att verksamheternas kvalitet hänger
på personal och arbetsledning och inte har så mycket
med ägarform att göra. Men förutsättningarna för ett
bra LSS-stöd blir inte bättre om man har ett vinstkrav
på verksamheten. De kvalitetsmätningar och ”kvalitetsbokslut” som vårdfirmorna presenterar är gravt
missvisande – de saknar alltid ”hårda” siffror om
personaltäthet, personalomsättning, utbildningsnivå
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mm. Om detta skriver jag mer om på sidan 24.
Valfriheten har knappast ökat inom LSS-verksamheten sedan vårdfirmornas intåg. Snarast har den
minskat när man nu infört ett ekonomiskt intresse
av att hålla kvar ”kunderna” inom boende och daglig
verksamhet.
Den självreglerande ”marknaden” är en illusion –
ingen lämnar sitt hem bara för att man får mindre
personalstöd.
Själv har jag ännu inte hittat något som tyder på att
de stora vårdbolagen skulle ha högre ambitioner än
kommunerna.
Det finns mindre vårdbolag som har höga ambitioner, det är sant, men fortsätter utvecklingen som hittills så är även de uppköpta eller utkonkurrerade (se
sid 20) av storbolagen om några år.
Vårdbolagens inträde har i praktiken inte inneburit
några förbättringar. De verkliga kvalitetsförbättringarna inom LSS-verksamheterna skedde innan de kom
in i bilden. Den stagnation som skett efter kommunaliseringen har de varit en del av.
Men bolagen är skickliga på att fomulera tjusiga anbud och på att marknadsföra sina verksamheter. Kanske är det detta man menar när man påstår att man
har lett utvecklingen.
Hans Hallerfors
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