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Svar på interpellation ”Vinstjakt i äldreomsorgen” 

Kommunalrådet Tobias Smedberg (V) har i en interpellation till mig som äldrenämndens 
ordförande ställt två frågor som jag besvarar nedan. 

Anser äldrenämndens ordfo ̈rande att vinstjakten i a ̈ldreomsorgen a ̈r positiv eller negativ 
för kommunen och va ̊ra inva ̊nare?  

Jag anser att vinstjakt – där möjligheten att ta ut vinst överordnas medborgarnas intresse av god 
kvalitet – inte hör hemma i svensk välfärd oavsett om det rör äldreomsorg, sjukvård eller skola. 
Precis som interpellanten pekar på finns flera problem med stora vinstuttag vilket får negativa 
konsekvenser för människor som behöver eller arbetar inom välfärden. Resurser avsatta för 
välfärden ska användas till att ge våra äldre och sjuka en trygg vård och omsorg – inte till stora 
vinstuttag.  

Kommer a ̊tga ̈rder vidtas fo ̈r att fa ̊ stopp pa ̊ vinstjakten i a ̈ldreomsorgen i Uppsala 
kommun och i sa ̊ fall vilka?  

För att sätta stopp för vinstjakten krävs ytterst en lagskärpning. Den tidigare rödgröna regeringen 
tog fram ett förslag för att kraftigt begränsa möjligheten till vinstuttag, men tyvärr fann inte 
förslaget stöd i riksdagen. Jag kan konstatera att möjligheterna till att införa vinstbegränsningar i 
välfärden ser ännu sämre ut med anledning av rådande parlamentariska läge. För att kunna bilda 
en handlingskraftig regering som tar ansvar för landet har mitt parti behövt ingå en 
överenskommelse med partier som i grunden inte delar vår syn på hur problemen med stora 
vinstuttag ska hanteras. För att nå en överenskommelse har Socialdemokraterna både fått ge och 
ta i förhandlingarna. De skrivningar partierna nu är överens om innebär att regeringen inte 
kommer driva eller arbeta vidare med förslag om vinstbegränsningar. Jag beklagar det, men 
välkomnar skrivningarna om att kvalitetskraven i all sjukvård och äldreomsorg ska förstärkas. 

Av interpellantens frågor kan man möjligen underförstått läsa in att Vänsterpartiet nu ser det som 
rimligt att kommunen helt avslutar alla ingångna avtal med privata utförare och inte heller ingår 
några nya. Men jag vill klargöra att det inte kommer vara inriktningen för Mittenstyrets politik. 
Det skulle medföra negativa konsekvenser för Uppsalas medborgare och det är inte heller 
förenligt med vare sig Socialdemokraternas politik eller överenskommelsen med våra 
samarbetspartier – en politisk plattform med blocköverskridande lösningar för att nå ett stabilt 
och progressivt styre för Uppsala.  

Vi socialdemokrater vill se vinstbegränsningar, men motsätter oss inte en mångfald av olika 
utförare och möjligheten för äldre att få välja utförare av hemvård eller vårdboende. Tvärtom kan 
flera utförare driva kvalitet och kostnadseffektivitet med rätt styrning. Därför kommer vi fortsätta 
använda oss av upphandling när det är rationellt och till gagn för Uppsalaborna. 

Nu saknar kommunen möjlighet att lagstifta om vinstbegränsningar, men i mitt uppdrag ska jag 
med alla medel verka för att vi ställer höga krav och följer upp kvaliteten på ett sätt som gör att 
möjligheten till övervinster, på bekostnad av en trygg äldreomsorg, begränsas. Oseriösa aktörer 
som inte lever upp till ingångna avtal kommer att uteslutas. Vi ska också aktivt driva 
kvalitetsutveckling och bra villkor för kommunens medarbetare i den verksamhet som drivs i 
egen regi. Kommunens hemvård och vårdboende ska vara goda och trygga alternativ för 
Uppsalas seniorer.  


