
Motion till partidistriktet och västerortskretsen                          

Stoppa nätläkarnas gräddfil till vår sjukvårdsbudget  

Vi måste återta kontrollen över välfärden. Vi måste kunna minska nätläkarna överetablering 
och obegränsade tillgång till regionernas sjukvårdsbudget. 2018 betalade Stockholmsregionen 
277 miljoner för nätläkare. 2020 var det uppe i 957 miljoner. Dessa pengar kan göra bättre 
nytta i offentligt styrd vård.  

SKR Sveriges kommuner och regioner har sedan ett antal år förhandlat om ersättning för 
nätläkarnas tjänster.  

Vi behöver tydliggöra regionernas ansvar för att följ sjukvårdslagen om vård efter behov och 
ge dem nödvändiga befogenheter att kunna styra mot detta mål.  Regionerna måste få rådighet 
över sin budget istället för som nu att ge offentlig vård för de pengar som blir över när 
nätläkarna fått betalt. 

Därför ska SKR tas ifrån förhandlingsuppgiften 

De har inget budgetansvar och inget ansvar inför regeringen. De är inte politiskt valda och 
kan inte avsättas om de misskött sitt ansvar. 

SKR är inte en myndighet och det saknas därför insyn enligt offentlighetsprincipen. SKR har 
ingen politisk legitimitet men gör anspråk på rena myndighetsuppgifter men utan skyldigheter 
och kontrollfunktioner. 

En majoritet av landets regioner har borgerligt styre sedan 2014. Därmed har de också 
majoriteten i SKR. Den borgerliga majoritetens politiska syften är privatiserad sjukvård, fler 
vårdförsäkringar och sänkta skatter.   

Med hänvisning till ovanstående yrkar Hässelby Gårds socialdemokratiska stadsdelsförening    

- att Socialdemokraterna i Stockholms verkar för att ändra reglerna så att nätläkarna inte 
får fakturera regioner för alla tjänster de utför, dvs ta bort obegränsad gräddfil in i 
regionens kassa. 
 

- att Socialdemokraterna i Stockholms verkar för att regionerna får besluta om i vilken 
omfattning de vill och behöver köpa tjänster från nätläkare 
 

- att Socialdemokraterna i Stockholms verkar för att socialstyrelsen får ansvar för att 
förhandla priser för sjukvårdstjänster som utförs av nätläkare.  
 

- att Socialdemokraterna i Stockholms ställer sig bakom motionen och antar den som 
sin egen. 

- att skicka vidare motionen till 6 kretsens årsmöte 
 

- att skicka vidare motionen till Socialdemokraterna i Stockholms årsmöte 

Motionen är antagen på Hässelby Gårds socialdemokratiska stadsdelsförenings årsmöte 2022-
02-05 

 



 

Kretsstyrelsens yttrande över motionen: 

Stoppa nätläkarnas gräddfil till vår sjukvårdsbudget  

 

Vi delar i huvudsak motionens innehåll och intention.  

Det är inte tydligt vilka som avses med ”Socialdemokraterna i Stockholms” som enligt 
motionen ska verka för det som anges i de tre första att-satserna. Eftersom motionen rör 
nätläkare tolkar styrelsen det som att motionärerna menar att det är socialdemokratin i 
Region Stockholm som avses i dessa att-satser. 

Vi vet att den borgerliga majoriteten ständigt föredrar utförsäljningar, nerdragningar, sänkta 
skatter och i stället privatiserar så mycket som möjligt när de sitter vid makten. Det gäller 
även inom vården, där ordet patient byts ut mot kund. Den borgerliga politiken, som till 
största del förs i regionen, riskerar att urholka den vård vi alla är i behov av ska finnas.  

Nätläkarnas etablering har varit explosionsartad och är i regel vinstdrivande företag som inte 
drar sig för att ta ordentligt betalt för sina tjänster. Att det behöver ses över och regleras är av 
stor betydelse för samhället och för att säkerställa att offentlig vård är kvalitativ och kan ges 
efter behov.  

Vi delar motionärens åsikt att ” Vi behöver tydliggöra regionernas ansvar för att följa 
sjukvårdslagen om vård efter behov och ge dem nödvändiga befogenheter att kunna styra mot 
detta mål.  Regionerna måste få rådighet över sin budget i stället för som nu att ge offentlig 
vård för de pengar som blir över när nätläkarna fått betalt.” 

Med anledning av ovan yrkar styrelsen bifall på att-sats ett och två. Dock yrkar styrelsen 
avslag på att-sats tre eftersom vi inte har rådighet över Socialstyrelsens uppdrag.  

Styrelsen föreslår således årsmötet besluta 

• Att bifalla att-sats ett  
• Att bifalla att-sats två 
• Att avslå att-sats tre 

 

 

 


