Regeringens proposition
P027

Om M032
Förslag till iksdagsbeslut
Regeringen föreslår att iksdagen antar regeringens förslag om
1. att ge Apoteket AB i uppdrag att kunna i en krissituation försörja Sveriges nödvändiga
läkemedelsbehov i 6 månader
2. att ge Apoteket AB extra finansiellt stöd under en femårsperiod för att kunna uppnå
uppdraget i att sats 1. Att ge Apoteket AB i uppdrag att kunna försörja hela Sveriges
befolkning med läkemedel
3. att ge Apoteket AB i uppdrag att det ska finnas ett Apotek inom 4 km avstånd till
alla Sveriges tätorter
4. att Apoteket AB skall ges ensamrätt att bedriva apoteksverksamhet från 1 Januari
2022
5. att de receptfria läkemedel som föreskrivs av Läkemedelsverket fortsatt får säljas
inom butiker vars främsta verksamhet är dagligvaruhandel
6. att Apoteket AB skall ges i uppdrag att köpa upp eller inlösa de apotek som ej ägs av
Apoteket AB som bedöms behövas för att uppnå uppdraget i tredje attsatsen
7. att privata apoteksbolag skall ersättas för faktiska kostnader som uppstår pågrund av
avveckling av dess verksamheter, samt eventuella förluster vid avyttring av tillgångar
så som lokaler och annan infrastruktur

Motivering
Regeringen delar De Grönas syn i frågan om Apoteken till viss del. Däremot så anser
regeringen att De Grönas motion inte går långt nog. Sveriges apotek problem kan stavas
privatisering.
Man förlorade i princip en statlig myndighet vars ansvar var att försörja Sverige med sina
läkemedelsbehov och man ersatte denna samhällsnytta med privata bolag. Bolag vars enda
lojalitet var till profiter och aktieägare.
Det är dags att rätta detta fel. Och även om De Gröna lägger fram bra förslag i sin original
motion så finns det stora problem med den. Man belastar Apoteket AB med väldigt
mycket samhällsansvar, samhällsansvar som kommer att kosta, men förutom en tillfällig
finansiering med extra tillskott.
Att ta samhällsansvar kostar, vilket kommer att sätta Apoteket AB under press och försämra
deras konkurrenskraft med andra apoteksföretag, vilket kommer försämra Apoteket ABs
långsiktiga möjlighet att genomföra de nya uppdrag som ges företaget.
Vill vi att Apoteket AB ska kunna ta långsiktigt samhällsansvar måste vi ge företaget ett
monopol, så att de inte blir utkonkurrerade av företag som inte tar ansvar. Sverige behöver
en stabil läkemedelsförsörjning, och det kommer regeringen säkerställa.
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