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Interpellationssvar

Datum:
2019-10-01

Diarienummer:

Svar på interpellation från Tobias Smedberg (V) angående
Polstjärnans konkurs
Tobias Smedberg har riktat sig till mig i rollen som äldrenämndens ordförande
angående frågor om Polstjärnan, en tidigare utförare av särskilt boende, i Uppsala
kommun samt hur jag ser på olika driftsformer av äldreomsorgen framöver
Hur kunde ett företag med så dålig ekonomi vinna upphandlingen?
Det är alltid lätt att vara efterklok, men min uppfattning är att äldrenämnden i
genomförandet av upphandlingen inte ställde tillräckligt långtgående krav på
anbudsgivarna. Jag önskar därför att kraven skärps både vad gäller anbudsgivarnas
redovisade omsättning men också erfarenhet av att bedriva vård och omsorg. En mer
rigorös vandelsprövning kan därutöver bli aktuell.
Vill du att privat drift inom äldreomsorgen i Uppsala ska öka eller minska?
I Uppsala kommun ska våra äldre kunna lita på att de får en trygg och värdig vård och
omsorg. För mig som socialdemokrat är frågan om vem som ska driva verksamheter i
äldreomsorgen aldrig ett mål i sig utan ett medel för att åstadkomma våra högt ställda
ambitioner på god omvårdnad, gott bemötande och god hushållning med
skattebetalarnas resurser. Vare sig kommunal eller privat drift är i sig en garant för god
kvalitet och rätt användning av gemensamma resurser. Vi behöver stärka vår förmåga
att förbättra kvalitet och effektivitet hos kommunen som utförare och ställa den i
relation till andra utförares möjligheter att bättre driva verksamheten än vad vi själva
kan göra. Jag vill också påminna om att Uppsalaborna idag på ett antal områden inom
äldreomsorgen själva kan välja vem de vill ska utföra vården och omsorgen. Detta
sammantaget ligger till grund för om en ökning eller minskning av extern respektive
kommunal regi kommer att ske eller är önskvärd.
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