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Interpellation till äldrenämndens ordförande     2019-01-23 

Två av tre partier i Uppsala kommuns minoritetsstyre gick till val på att stoppa vinstjakten i 

välfärden. Löften utfärdades av ledande företrädare för miljöpartiet och socialdemokraterna i 

Uppsala att privata företags vinstjakt i välfärden ska stävjas. Men då varken mål och budget 

eller i nuvarande stund kända verksamhetsplaner för nämnder rymmer några uttryckta 

ambitioner på området känns det angeläget att till fullmäktige lyfta denna fråga för att få 

klarhet i hur minoritetsstyret avser bekämpa vinstjakt i välfärden.  

 

Idag går flera miljarder av det vi betalar i skatt för välfärd till privata företags vinster. Inte 

sällan går vinsterna dessutom till riskkapitalbolag som själva gör sitt bästa för att smita från 

skatt. Ägare plockar ut vinster samtidigt som det saknas tillräckligt med personal i 

äldreomsorgen. Det som kostar mest pengar i välfärden är personal. Därför är det inte 

konstigt att det är personalen företagen oftast sparar in på för att göra vinst. Såväl 

personaltäthet som löner är lägre hos privata äldreomsorgsföretag än hos kommunala. Den 

absoluta merparten av de som arbetar i äldreomsorgen är kvinnor och därför är vinstjakten 

inte bara ett slag mot välfärden, den är också ett slag mot arbetet för ett jämställt samhälle.  

 

Ovanstående är väl känt och även en anledning till att Vänsterpartiet, Socialdemokraterna 

och Miljöpartiet under föregående mandatperiod tillsatte en statlig utredning i syfte att få 

stopp på vinstjakten i välfärden. Det är också en anledning till att majoriteten av partierna 

som ingår i nuvarande minoritetsstyre i Uppsala kommun lovade Uppsalaborna att göra upp 

med vinstjakten. 

 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga äldrenämndens ordförande: 

 

- Anser äldrenämndens ordförande att vinstjakten i äldreomsorgen är positiv eller 

negativ för kommunen och våra invånare? 

 

- Kommer åtgärder vidtas för att få stopp på vinstjakten i äldreomsorgen i Uppsala 

kommun och i så fall vilka? 

 

 

 

Tobias Smedberg, kommunalråd och gruppledare (V) 
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