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Svar på interpellation från Tobias Smedberg (V) 
om medborgardialoger vid upphandling av 
särskilt boende 

Tobias Smedberg har ställt ett antal frågor om äldrenämndens process för att 
upphandla vårdboenden som jag besvarar i egenskap av äldrenämndens ordförande. 

Innan jag går in på de specifika frågorna vill jag börja med att korrigera ett antal 

felaktiga påståenden i den inledande texten. 

Under nämnden skedde ingen föredragning och minoritetsstyret tog inte ordet alls för att 

motivera beslutet. 

En fördjupande dragning av ärendet att upphandla ett antal särskilda boenden skedde 
redan i samband med nämndens arbetsutskott den 19 september 2019 i form av ett 
överläggningsärende där oppositionen delgavs möjligheter att ge synpunkter på 

inriktningen i ett tidigt skede. Syftet var att med god framförhållning ge nämnden insyn 
i och möjlighet att bereda viktiga ärenden som kommer upp på nämndens dagordning. 

Både arbetsutskott och nämnd har också fått fördjupande dragningar och möjligheter 
att ge synpunkter och fastställa förfrågningsunderlagen för upphandlingarna. Jag 

noterar att Vänsterpartiet heller aldrig efterfrågade en dragning av ärendet på nämnd, 
vilket de självfallet hade kunnat göra om de önskat en sådan. Motiveringen till beslutet 

framgick väl i det skriftliga ärendet, varför jag och mina samarbetspartier inte fann 
anledning att upprepa samma sak muntligt.  

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.  

Verksamhetschefer fick information om förslaget till beslut och facklig samverkan 
skedde före beslutet i nämnden. Och ja, jag tycker att det i det här fallet var att 

anmärkningsvärt att individer tog sig rätten att kommunicera beslut via media som 
vare sig var färdigberedda av nämndens arbetsutskott och som inte hunnit 

kommunicerats till ansvariga verksamhetschefer. Jag tycker att det är rimligt att de 
närmaste cheferna ska kunna svara på frågor om verksamhetsförändringar som 

omskrivs i media och jag tycker att det är rimligt att arbetsutskottet ska få säga sitt 
innan ett förslag kommuniceras till media.  
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Så till de specifika frågorna. 

- 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?  

Boendena som Vänsterpartiet refererar till har upphandlats, vilket innebär att 
kommunen äger hyresavtalet till boendena, finansierar driften och beslutar om vem 
som ska driva verksamheten. Jag anser inte att frågan om vem som ska driva ett 
boende på uppdrag av äldrenämnden är en fråga för boende och personal på det 

enskilda boendet att vara delaktiga i – vare sig om det handlar om att en privat utförare 

ska bedriva verksamheten eller kommunen. Det är kommunen och äldrenämnden som 
har det yttersta ansvaret för att säkra att samtliga boenden håller god kvalitet och till 
fastställda kostnader – och vi gör detta på uppdrag av medborgarna som utser 

politiska representanter att företräda dem. Däremot är det oerhört viktigt att boenden, 

personal och anhöriga ges information om vem som ansvarar för eller planeras ansvara 
för driften liksom inflytande över omvårdnadsinsatserna och sin arbetssituation.  

- 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?  

Ja i huvudsak. Och i stort sätt samma beslutsmodell kommer också att användas då 
boenden beslutas att övergå i egen regi. 

- Tycker du att boende vid eller brukare av verksamheter som privatiseras eller säljs ut 

bör ges möjlighet att uttrycka sina åsikter innan beslut fattas?  

Självklart ska man få uttrycka sina synpunkter och åsikter, men det är skillnad på det 

och att utöva inflytande och delaktighet över ett beslut som jag tror att Vänsterpartiet 

är ute efter här. I det här fallet ville jag inte ge sken av att det var möjligt att påverka 

beslutet för enskilda boenden och personal eftersom jag ansåg att frågan skulle 
avgöras av nämnden utifrån principen om representativ demokrati.   

 

Caroline Hoffstedt (S) 

Äldrenämndens ordförande 


