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Initiativärende till äldrenämnden gällande att 
avbryta privatiseringar - på grund av Corona 

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås besluta 

att avslå initiativärendet från Vänsterpartiet om att avbryta tidigare beslutade 
upphandlingar av sex äldreboenden. 

Ärendet 

Vänsterpartiet har inkommit med ett initiativärende till äldrenämnden daterat den 23 
april 2020.1 initiativärendet anför Vänsterpartiet att de av äldrenämnden tidigare 
beslutade upphandlingarna av sex äldreboenden ska avbrytas med anledning av den 
pågående Coronapandemin. 

Äldrenämnden fattade den 5 november 2019 beslut om att upphandla driften av 
verksamheterna Lundgården, Björklingegården, Hagundagården, Dalbyhemmet, 
Västergården samt Karl-Johansgården. Vid nämndsammanträdet den 14 maj 2020 
fattade äldrenämnden beslut att ej upphandla de berörda verksamheterna. Detta 
blanda annat mot bakgrund av den nu pågående Coronapandemin.1 ärendet lyfte 
förvaltningen fram att det besöksförbud som råder på våra boenden förhindrar 
potentiella anbudsgivare att besöka verksamheterna vid visningar. Vidare så är såväl 
kommunens som de privata utförarnas organisationer i dagsläget fokuserade på att 
hantera effekterna av det pågående utbrottet av Covid-19. Med anledning av 
ovanstående bedöms initiativärendet redan omhändertaget. 
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Initiativärende till Äldrenämnden 2020-04-23 

Avbryt privatiseringar — på grund av Corona 
Äldrenämnden har tidigare fattat beslut om att privatisera sex äldreboenden som idag drivs 

i kommunal regi. De två boenden som var först ut att ställas till den privata marknadens 
förfogande i en upphandling har hittills inte gått att privatisera då det kom in noll anbud. 
Ytterligare ett boende föreslås nämnden nu fatta beslut om att inte lägga över i privat drift, 
vilket såklart är positivt. 

Vänsterpartiet reserverade sig emot beslut att privatisera fler boenden då det är det är 
dåligt för samhällsekonomin och då vi anser att äldreomsorgen ska vara till för våra äldre, 
inte för aktieägare. Men även om vi har ideologiskt skilda uppfattningar i nämnden kring 
huruvida det är klokt att privatisera välfärd eller ej har det genom Coronapandemin tillkommit 
nya omständigheter som gör att vi vill ställa frågan inför nämndens prövning igen. Trots olika 
uppfattningar i sak hoppas vi från Vänsterpartiet att vi ska kunna nå en samsyn kring att det 
just nu är ett enastående dåligt tillfälle att genomföra en privatiseringsprocess. 

Om Coronapandemin har visat något med tydlighet så är det att det inte är privata 
välfärdsoperatörer vi bör hålla i handen för att stå väl rustade mot en kris. Vi ser också de 
negativa effekterna av en sönderhackad omsorg där vi varken kan ha styrning eller kontroll 
över hela äldreomsorgen. Vi kan föra god dialog med privata aktörer men i övrigt ha väldigt 
liten kontroll över frågor som rör exempelvis bemanning och skyddsutrustning. Vi har flera 
aktörer som har varierande förutsättningar att hålla hög kompetens eller beredskap kring 
smittskyddsfrågor. Vi kan med en uppdelad äldreomsorg inte flytta resurser mellan alla delar 
av verksamheterna och under en kris som den vi nu befinner oss i har vi definitivt inte råd att 
låta skattemedel avsedda för äldreomsorg användas för vinstutdelningar i aktiebolag. 

Vi kan inte just nu, när vår organisation behöver göra sitt yttersta för att mota och möta 
Coronapandemin, utsätta boende och personal för den osäkerhet och oro en 
privatiseringsomställning innebär. Vi bör inte tunga vår förvaltning med den mycket stora 
arbetsbörda en privatisering innebär. Den som vill genomföra privatiseringar, vilket 
Vänsterpartiet alltså inte vill, bör dessutom avvakta utvärdering av hur dagens organisering 
med uppdelning av drift mellan offentligt och privat, påverkat möjligheterna att mota och 
möta Coronapandemin. Rimligtvis bör sådana insikter påverka hur till exempel 
förfrågningsunderlag och avtal formuleras vid en privatisering. 

Med anledning av ovanstående yrkar Vänsterpartiet att äldrenämnden beslutar: 

- att pågående privatiseringsprocesser med anledning av äldrenämndens beslut 2019-11-
28 (ALN-2019-0642) avbryts. 

Tobias Smedberg och Ingrid Nordlander (v) 
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