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Interpellation kommunstyrelsens ordförande           2019-12-03 
 

Bristande medborgardialog vid 
privatiseringar 
 
Socialdemokraternas nya politiska inriktning som vurmar för privatiseringar av välfärden 
implementeras nu i Uppsala kommun. Kommunstyrelsen ska låta privata välfärdsföretag 
sköta bostadsförsörjningen för äldre som behöver särskilda boenden, äldrenämnden har 
beslutat att privatisera driften av sex äldreboenden, omsorgsnämnden ska av fullmäktige 
tillåtas totalprivatisera personlig assistans. För dessa nedmonteringar av välfärden får 
socialdemokraterna stöd av högerpartierna och Sverigedemokraterna.  
 
Denna interpellation handlar inte om huruvida det är bra eller dåligt att göra välfärden till en 
marknad och föremål för aktieägares intressen snarare än befolkningens intressen. 
Interpellationen handlar om på vilket sätt privatiseringarna genomförs och då framförallt hur 
brukare, anhöriga och anställda ges möjlighet att ge synpunkter kring eller ens få information 
om förändringarna.  
 
När äldrenämnden i november fattade beslut om att privatisera driften av sex äldreboenden 
presenterades beslutsförslaget 21 november och fem arbetsdagar senare fattade nämnden 
definitivt beslut om privatiseringen. Under nämnden skedde ingen föredragning och 
minoritetsstyret tog inte ordet alls för att motivera beslutet. Nämndsammanträdet är stängt för 
allmänheten. Inför att beslutet togs fördes ingen dialog alls med boende, med anhöriga, med 
personal eller med fackliga organisationer. Istället ondgjorde sig minoritetsstyrets 
representanter vid arbetsutskottet över att media hade kommunicerat beslutsförslaget innan 
arbetsutskottet.  
 
Ovanstående är ett exempel. Vi är medvetna om att fler privatiseringar av välfärden kommer 
att ske och att utförsäljningar av gemensamma tillgångar och människors hem kan komma 
att ske. Därför vill vi inte isolera detta till en enskild nämnd utan lyfta den principiella frågan 
om hur minoritetsstyret ser på frågor som rör dialog med och inflytandemöjligheter för 
personer som mest uppenbart berörs av denna typ av beslut. Till exempel boende på 
äldreboenden, personer som har personlig assistans, människor som bor i kommunalt ägda 
hyresrätter. Därför vänder jag mig till dig som kommunstyrelsens ordförande och ytterst 
ansvarig politiker från minoritetsstyret:  
 

- Anser du att Äldrenämnden gett boende och personal goda möjligheter till insyn och 
inflytande inför att beslut om privatisering av sex äldreboenden beslutades i 
november?  

- Kommer den beslutsmodell som Äldrenämnden använt sig av, med en veckas 
offentlighet innan beslut, ingen dialog med fack, personal eller boende, utgöra en 
modell för övriga kommande privatiseringar och utförsäljningar?  

- Tycker du att boende vid eller brukare av verksamheter som privatiseras eller säljs ut 
bör ges möjlighet att uttrycka sina åsikter innan beslut fattas? 
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