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KVALITET VIKTIGARE ÄN IDEOLOGI
I Stockholms stad har den nya vänstermajoriteten sedan oktober 2014 börjat återkommunalisera
verksamheter som tidigare drivits av privata aktörer. Det handlar om allt ifrån vård- och omsorgsboenden till parklekar och sociala verksamheter.
Besluten om återkommunalisteringarna grundar sig i politisk ideologim där driftform är viktigare än
verksamheternas kvalitet och stockholmarnas nöjdhet. Vi motsätter oss dessa ideologiska tillbakagångar. Vi anser att det väsentliga är verksamhetens kvalitet och önskemål hos användarna av
välfärdstjänsterna.
Alliansen i Stockholms stad menar att stockholmarnas perspektiv, behov och önskemål ska vara
utgångspunkten för verksamheterna, samtidigt som det är viktigt att säkra en god kvalitet. Genom
att erbjuda människor valfrihet och mångfald i välfärden har Stockholms stad sedan 2006 ökat
nöjdheten på samtliga välfärdsområden samtidigt som verksamheterna hållit hög kvalitet. Den
nya majoriteten har meddelat att man även tänker särbehandla och misstänkliggöra privata verksamheter inom förskolan genom att låta deras inspektionsrapporter vara mer lättillgängliga än de
kommunala. Vi vänder oss inte mot att tillgängliggöra inspektionsrapporter eftersom de kan utgöra
en möjlighet till insyn, men då bör givetvis detta också göras för kommunala verksamheter.
Vänstermajoritetens agerande innebär ett underkännande av människors fria val. I förlängningen
utgör det också ett allvarligt hot mot den fristående välfärdssektorn, som ofta utgörs av småföretag
med stor representation av kvinnor. På sikt äventyras investeringsviljan och mångfalden i välfärden, detta i ett läge när behovet är stort och ständigt växer. Det är en politik som är verklighetsfrämmande, i otakt med stockholmarnas önskemål och som dessutom undergräver drivkrafter till
förnyelse i välfärden.
Det finns en vanlig föreställning om att välfärdsföretagen i huvudsak bedrivs av stora företag med
många anställda. Den bilden stämmer dock inte överens med verkligheten då endast sju procent
av alla välfärdsföretag har 20 anställda eller fler. Mer än hälften av företagen drivs av kvinnor.1
Den här rapporten kommer huvudsakligen att fokusera på äldreomsorg, men kommer i utvalda
delar även att beröra andra områden där återkommunaliseringar har skett.

1

Vårdföretagen, http://www.vigorskillnad.se/mytkalendern
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FRISTÅENDE ÄLDREOMSORG OFTAST BÄTTRE
Majoritetens påstående att fristående äldreboenden håller sämre kvalitet än de kommunala verksamheterna har inget stöd i varken forskning eller brukarundersökningar. Socialstyrelsen har i en
rapport från 20141 granskat kvaliteten på alla äldreboenden i Sverige.
Rapporten visar att kvaliteten på de fristående äldreboendena generellt är bättre än de kommunala för samtliga kvalitetsparametrar som lyfts fram. Stockholms stad egna mätningar visar också
att nöjdheten bland de brukare som har privat hemtjänstutförare är 85 procent, vilket kan jämföras
med nöjdheten hos de äldre med kommunal hem”De enskilda utförarna
tjänstutförare som bara är 82 procent.2 Socialstyrelsens
granskning visar också att personalbemanningen på
har mer positiva resultat
privata äldreboenden inte skiljer sig avsevärt från de
än de kommunala”
kommunala.
Vidare konstaterar rapporten även att:

•
•
•
•
•

Bemanningen av sjuksköterskor är lika hög hos offentliga och privata utförare.
Kommunalt drivna äldreboenden har marginellt högre personaltäthet och andel utbildad omsorgspersonal.
Privat drivna äldreboenden har lägre personalomsättning och de anställda har närmare till sin chef.
Anställda inom privata välfärdsföretag har generellt högre lön än anställda inom
kommunala verksamheter.
Socialstyrelsen bedömde också att de privat drivna äldreboendena är bättre på att
förebygga trycksår, fall och undernäring samt på genomgångar av de äldres
läkemedel.

Statistik visar även att privata vårdföretag generellt har lägre sjukfrånvaro och högre trivsel bland
sin personal, något som självklart bidrar till en lägre personalomsättning. Detta i sig medför lägre
kostnader för verksamheten, medel som istället kan användas till vård och omsorg.
Vidare konstaterar Socialstyrelsen att brukarnas förväntningar är lika höga oavsett om det är en
privat eller offentlig utförare. Däremot upplever brukarna hos privata utförare att tjänsterna håller
en högre kvalitet samt att det är mer prisvärda än vad brukarna inom den kommunala gör.
ERFARENHETER FRÅN ÖSTERSUND
I Östersund pågår just nu ett forskningsprojekt där två äldreboenden, ett som drivs i kommunens
regi och ett som drivs i privat regi, jämförs utifrån kvalitet och kostnader. I september 2014 presenterades en delrapport som visade att det boende som drivs i privat regi är effektivare än det som
drivs i kommunal regi.3 Det man kunde konstatera var att den privat drivna verksamheten kunde
sänka kostnaderna med 15-20 procent jämfört med den kommunala och att detta skedde utan att
kompromissa med verksamhetens kvalitet, personalens trivsel eller de boendes nöjdhet.
1
2
3

Kommun- och enhetsundersökningen, vård och omsorg om äldre 2014 - Nationella resultat, metod
woch indikatorer.
Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014, Rapport från Socialstyrelsen, sid 13
Jämförande studie i Östersund 2014
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En förklaring som lyfts fram till varför enskilda utförare ofta redovisar bättre resultat än kommunala verksamheter är att det vid tillståndsgivning ställs höga krav på verksamheten, både vad gäller
verksamhetsinnehåll och ekonomi. Vid ansökan om tillstånd måste de till exempel redogöra för hur
verksamheten ska tillgodose den enskildes självbestämmanderätt, inflytande och medbestämmande. Men också redogörelser för hur verksamheten systematiskt arbetar för bästa möjliga kvalitet.
En annan förklaring är att kommunerna har stor utvecklingspotential när det gäller att anpassa
bemanningen efter behov.
MÅNGFALDEN HOTAS AV KOMMUNALISERINGAR
Sedan 2006 har Stockholms stad öppnat upp för en ökad valfrihet och mångfald inom såväl äldreomsorg och barnomsorgen som inom kultur- och fritidsområdet. Alliansens utgångspunkt är att
stockholmarna är förmögna att själva avgöra vad som är bäst för dem, det är ingen annan som
kan berätta det för dem. Men vi vet också att ökad konkurrens leder till en kvalitetsförbättring i
verksamheterna vilket i slutändan gynnar stockholmarna.
En ökad valfrihet har lett till att fler utförare valt att
etablera sig i Stockholm vilket i sin tur gett utrymme för
dessa aktörer att profilera sig inom olika områden. Som
en följd av detta har flera språkprofilerade boenden för
äldre etablerat sig liksom profilboenden för exempelvis
judar och HBTQ-personer. Alliansen har också tillskjutit drygt en miljard kronor till äldreomsorgen sedan vi
tillträdde 2006.

”Stockholmaren som
använder fristående
hemtjänstföretag är
nöjdare än den som
använder offentliga
utförare”

Detta vill den nya vänstermajoriteten nu ändra på. I
Stockholms stads budget för 2015 fastslås att stadens upphandlingspolicy ska revideras. I stadens budget fastslås att den nya upphandlingspolicyn ska öka kraven på de upphandlade verksamheterna i form av kollektivavtal, socialt ansvar samt med krav på att utövarna ska ta emot
praktikanter och traineeplatser i verksamheten. Alliansen tycker det är viktigt att ställa höga krav
på utförarna i form av hög kvalitet, social hänsyn, kunskap bland personalen och annat som är en
förutsättning för en bra verksamhet. Därför har upphandlingspolicyn reviderats under föregående
mandatperiod. Majoriteten föreslår dock nya detaljerade skrivningar och krav som i praktiken innebär att staden ska besluta hur företagen ska bedriva sin verksamhet. Det begränsar dessa verksamheters handlingsutrymme och minskar samtidigt intresset för att investera och driva fristående
verksamheter i Stockholm. Det stänger även ute mindre aktörer från marknaden, seriösa aktörer
som är för små för att mäkta med alla krav. I slutändan blir det sämre utbud för stockholmarna och
goda idéer kan aldrig göras till verklighet.
Tillsammans med regeringens beslut att utreda förutsättningarna för vinster i välfärden innebär
förslaget om en reviderad upphandlingspolicy ett hot både mot brukarna såväl som mot företag,
tillväxt och jobb. Vi ser redan en stor osäkerhet i hela branschen. T ex inkom rekordfå ansökningar
om tillstånd för att starta friskola under 2014.1
Detta inskränker stockholmarnas valfrihet och det vänder vi oss emot. I stadens budget för 2015
fastslår Alliansen att vi fortsatt kommer att arbeta och stå upp för:

1

”Rekordfå ansökningar om friskolor” Dagens nyheter 5 februari 2015
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•
•
•
•
•
•
•

Att bevara och utveckla valfrihet för medborgarna och en mångfald av utförare inom
förskolan.
Att bevara och utveckla valfrihet för medborgarna och en mångfald av utförare inom
verksamheter för barn, kultur och fritid.
Att bevara och utveckla valfrihet för medborgarna och en mångfald av utförare inom
hemtjänst och vård- och omsorgsboende.
Att staden ska avbryta ideologiskt motiverad återkommunalisering av väl fungerande
äldreomsorg i fristående regi enligt LOU och LOV.
Att öka möjligheten för äldre att inom hemtjänsten kunna påverka innehållet av
servicetjänster.
Att Äldre Direkt ska även fortsättningsvis hålla öppet på helger.
Det fria skolvalet samt en mångfald av pedagogiska alternativ inom förskola, grund
skola och gymnasieskola ska värnas och utvecklas.

Vänstermajoriteten i Stockholms stad har sedan valet i höstas inte ödslat någon tid och på mindre än ett halvår har ett tiotal verksamheter som tidigare drivits i privat regi återkommunaliserats
samtidigt som ytterligare inskränkningar och särbehandling av privata verksamheter har börjat
tillämpas inom t ex förskolan.
KONKRETA EXEMPEL PÅ IDEOLOGISKA KOMMUNALISERINGAR
Äldreomsorg
TALLBACKENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE
Bromma stadsdelsnämnd
Verksamheten drivs sedan 1 november 2010 av Silverhemmen vård och omsorg AB. Bromma
stadsdelsförvaltning beskriver i sitt tjänsteutlåtande verksamheten på följande sätt: ”Den sammantagna bedömningen efter genomförda verksamhetsuppföljningar är att Tallbackens vård- och
omsorgsboende efterlever de krav som ställs i avtal, lagar och föreskrifter och bedriver en god och
säker vård och omsorg. Verksamheten bedriver en god och säker hälso- och sjukvård och en rehabilitering av god kvalitet med stabil personal”. 1 Trots det beslutade vänstermajoriteten i Bromma
stadsdelsnämnd den 20 november 2014 att återta verksamheten i egen regi.2
FRUÄNGSGÅRDENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE
Hägersten-Liljeholmen stadsdelsnämnd
Fruängsgårdens vård- och omsorgsboende Hus B drivs sedan juli 2008 på entreprenad av Vardaga Äldreomsorg AB. Hägersten-Liljeholmen stadsdelsförvaltning beskriver i sitt tjänsteutlåtande
verksamheten på följande sätt: ”Uppföljningar visar att avtalet uppfylls (…) Både entreprenören
och Stadsdelsförvaltningen är överens om att de vill förlänga med två år till, från den 1 oktober
2015 till den 30 september 2017.”3

1
2
3

Bromma stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande, 30 oktober 2014. Dnr 502-14-1.2.1
Bromma stadsdelsnämnd sammanträdesprotokoll, 20 november 2014
Hägersten-Liljeholmen stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande, 13 oktober 2014. Dnr 482-2014-2.2.2
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Trots det beslutade vänstermajoriteten i Hägersten-Liljeholmen stadsdelsnämnd den 20 november
2014 att gå emot förvaltningens rekommendation om avtalsförlängning för att i stället återta verksamheten i egen regi.1
HÖGDALENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE
Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd
Högdalens vård- och omsorgsboende drivs sedan 1 juli 2008 av Vardaga Äldreomsorg AB. Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning beskriver i sitt tjänsteutlåtande verksamheten på följande
sätt: ”Förvaltningen bedömer att Högdalens vård- och omsorgsboende bedriver en god och säker
vård och omsorg i en miljö som är hemlik och välkomnande. Avtals och verksamhetsuppföljningen
visar ett fåtal avvikelser och brister vilka kommer att följas upp vid avstämningsmöte under mars
2015.”2 Vidare uppmärksammar förvaltningen flera positiva initiativ som utföraren vidtagit: ”Projektet ”Spotify- kopplat till datorn” där boende kan önska gamla låtar/melodier har fallit väl ut. (…)
Utföraren har köpt in en jDome BikeAround. Cykel används i syfte att locka fram minnen för de boende med demensproblematik. Via Google Maps kan de boende cykla omkring i kända gatumiljöer
från hela världen. Cykeln är mycket populär bland de boende.”3 Trots det beslutade vänstermajoriteten i Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd den 20 november 2014 att återta verksamheten i
egen regi.4
ÄNGSÖ GRUPPBOENDE
Farsta stadsdelsnämnd
Ängsö gruppboende drivs sedan 1 juli 2008 av Attendo Care AB. Farsta stadsdelsförvaltning
beskriver i sitt tjänsteutlåtande verksamheten på följande sätt: ”Förvaltningen är nöjd med samarbetet med Attendo Sverige. Utföraren bedöms ha en väl fungerande verksamhet och framstår som
en trygg och seriös avtalspart. Bedömningen görs utifrån de uppföljningar som förvaltningen har
genomfört under 2014 och som redovisades för och godkändes av nämnden den 15 april.”5 Trots
det beslutade vänstermajoriteten i Farsta stadsdelsnämnd den 23 oktober 2014 att gå emot förvaltningens rekommendation om avtalsförlängning för att istället återta verksamheten i egen regi.6
SJÖVIKENS OCH TELEFONPLANS SERVICEBOSTÄDER ENLIGT LSS
Hägersten-Liljeholmen stadsdelsnämnd
Sjövikens och Telefonplans servicebostäder drivs sedan 1 oktober 2010 av Frösunda LSS AB.
Nuvarande avtal är på väg att löpa ut och Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning föreslog
därför att stadsdelsnämnden skulle godkänna nytt förfrågningsunderlag för en ny upphandling.
Stadsdelsnämndens vänstermajoritet röstade dock emot detta den 18 december 2014 och beslutade avbryta upphandlingen och återta verksamheten i egen regi.7
1
2
3
4
5
6
7

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd sammanträdesprotokoll nr 10/2014. 20 november 2014
Enskede Årsta Vantör stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande, 27 oktober 2014. Dnr 1.2.1.-548/2014.
Sid 1f
Enskede Årsta Vantör stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande, 27 oktober 2014. Dnr 1.2.1.-548/2014
Enskede Årsta Vantörs stadsdelsnämnds sammanträdes protokoll nr 10/2014, 20 november 2014
Farsta stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande, 20 oktober 2014. Dnr 2.2.2 -731/2014
Farsta stadsdelsnämnd sammanträdesprotokoll 23 oktober 2014
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd sammanträdesprotokoll, 18 december 2014. Dnr 269-20142.2.2
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BERGSUNDS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE
Södermalm stadsdelsnämnd
Bergsunds vård och omsorgsboende drivs sedan 1 september 2008 av Temabo AB. Hösten 2014
fick Temabo hedersomnämnande i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse. Södermalms stadsdelsförvaltning beskriver i sitt tjänsteutlåtande verksamheten på följande sätt: ”Bergsunds vård- och
omsorgsboende har arbetat aktivt med kompetens- och metodutveckling, värdegrundsarbete och
ett socialt innehåll i vardagen. Resultatet av förbättringsarbetet har höjt kvaliteten i boendet för de
äldre. Det har redovisats i kvalitetsberättelser.”1 Stadsdelsförvaltningen rekommenderade stadsdelsnämndens vid nämndsammanträdet den 11 december 2014 att förlänga nuvarande avtal vilket
också verkställdes. Däremot markerade vänstermajoriteten tydligt sitt ställningstagande i fråga om
privata aktörer genom att i ett särskilt uttalande anföra följande: ”Den här förlängningen är en konsekvens av Alliansens upphandlingspolitik. Vi har att ta ställning till förlängningar vilkas underlag
har utformats av alliansen, ofta i strid med vad vi önskat.”2
Sociala verksamheter
LJUNGBACKENS OMVÅRDNADSHEM
Socialnämnden
Omvårdnadshemmet Ljungbacken drivs sedan 1 mars 2011 av Skarpnäck Care AB. Entreprenadavtalet löper ut den 28 februari 2015. I augusti 2014 beslutade socialnämnden därför om ett
nytt förfrågningsunderlag som skulle ligga till grund för en ny upphandling. Socialnämnden angav
att de vid denna upphandling inte avsåg att lämna något egenregianbud med motiveringen att de
inte kan erbjuda en bättre kvalitet i verksamheten.3 Den 27 januari 2015 beslutade vänstermajoriteten i socialnämnden att avbryta upphandlingen och återta verksamheten i egen regi.4
VÅRD- OCH OMSORGSBOENDET GAMLEBO
Socialnämnden
Vård- och omsorgsboendet Gamlebo drivs av Attendo Individ och Familj vars avtal löper ut den 2
maj 2015 utan möjlighet till förlängning. Den 10 juni 2014 beslutade socialnämnden därför om en
ny upphandling i vilken socialnämnden, på rekommendation från förvaltningen, angav att man inte
avser lämna något egenregianbud.5 Trots det beslutade vänstermajoriteten i socialnämnden den
16 december 2014 att avbryta upphandlingen och återta verksamheten i egen regi.6

1
2
3
4
5
6

Södermalms stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande, 16 oktober 2014. Dnr 333-2014-1.2.1.
Södermalms stadsdelsnämnds sammanträdesprotokoll, 11 december 2014. Dnr 333-2014-1.2.1.
Socialnämndens sammanträdesprotokoll, 28 augusti 2014. Dnr 2.11.2-63/2014
Socialnämndens sammanträdesprotokoll, 27 november 2015. Dnr 2.11.2-63/2014
Socialnämndens sammanträdesprotokoll, 10 juni 2014. Dnr 2.11.2-94/2014
Socialnämndens sammanträdesprotokoll, 16 december 2014 Dnr 2.11.2-94/2014
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Parklekar och öppna förskolor
OBSERVATORIELUNDEN OCH VASAPARKEN
Norrmalms stadsdelsnämnd
Må Bra förskolor Stockholm AB driver sedan 2011 parklekarna i Observatorielunden och Vasaparken samt öppna förskolans verksamheter på Norrmalm. I en uppföljning av verksamheten från
mars 2014 konstaterar man att utföraren utför uppdragen med god kvalitet samt att antalet besökare vid verksamheten har ökat de senaste två åren.1 Då nuvarande avtal löper ut den 31 mars
2015 beslutade Norrmalms stadsdels”Det är nog inte bara vi som är oroliga i
nämnd den 22 maj 2014 att uppdra åt
förvaltningen att påbörja en ny upphand- idag, i dialog med andra icke vinstdrivande
ling av de aktuella verksamheterna samt aktörer som driver verksamhet på uppdrag
av Stockholms stad ﬁnns en tydlig oro
även lägga till Vasastans fritidsgård i
upphandlingen.2 I samband med beslutet över vartåt den nya majoriteten vill ta
om ny upphandling kommenterar Norrvägen och hur man ser på föreningslivets
malms stadsdelsförvaltning den nuvamöjligheter att verka i staden.”
rande upphandlingen enligt följande: ”Må
bra förskolor AB driver idag öppen förVictor Harju
skola, parklekarna i Observatorielunden
Ordförande Unga Örnar Stockholms län
och Vasaparken […] Under perioden
har det skett en kvalitetsförbättring av
(Stockholmstidningen 16 december 2014)
de öppna verksamheterna.”3 Trots detta
beslutade vänstermajoriteten i Norrmalms stadsdelsnämnd att avbryta upphandlingen och återta
såväl parklekarna som öppna förskolans verksamhet i egen regi.4 Återkommunaliseringen innebär
också att den nuvarande fritidsklubben i Observatorielunden kommer läggas ner, en verksamhet
som idag har kö.
HÖGALIDPARKEN, SKÅNEGLÄNTAN OCH DRAKENBERGSPARKEN
Södermalms stadsdelsnämnd
Parklekarna i Högalidsparken, Skånegläntan och Drakenbergsparken drivs sedan den 1 april 2009
av Unga Örnar Stockholm. Förutom parklekarna driver Unga örnar också de öppna förskolorna
som är kopplad till parklekarna i Skånegläntan och Drakenbergsparken. Avtalet löper ut den 31
mars 2015 utan möjlighet till förlängning. En ny upphandling annonserades i aktivitetsplanen för
Södermalms stadsdelsnämnd 2014. När ärendet behandlades av stadsdelsnämnden den 11 december 2014 beslutade dock den nya majoriteten, med hänvisning till finansborgarrådets budget
för 2015, att återta verksamheterna i egen regi.5

1
2
3
4
5

Norrmalms stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande, 4 mars 2014 Dnr 2.21.-27/2014
Norrmalms stadsdelsnämnd sammanträdesprotokoll, 22 maj 2014. Dnr 2.2.2.-247/2014
Normmalms stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande, 11 april 2014
Norrmalms stadsdelsnämnd sammanträdesprotokoll, 25 september 2014. Dnr 2.2.2-247/2014
Södermalm stadsdelsnämnds sammanträdesprotokoll, 11 december 2014, Dnr 1084-2014-2.2.2
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GUSTAV ADOLFS FRITIDSVERKSAMHET
Östermalms stadsdelsnämnd
Fritidsverksamheten i Gustav Adolfs parklek drivs sedan juni 2010 av Banérporten AB. Då nuvarande avtal löper ut den 31 augusti 2015 beslutade Östermalms stadsdelsnämnd den 28 augusti
2014 att uppdra åt förvaltningen att påbörja en ny upphandling av den aktuella verksamheten. Den
aktuella upphandlingen avbröts den 18 december 2014 då den nya vänstermajoriteten i Östermalms stadsdelsnämnd beslutade att återta driften i egen regi.1
Utbildning
Givet att Stockholms stad tillämpar en skolpeng som följer med eleven och inte har en anslagsfinansierad skola så finns det inte möjlighet att återkommunalisera de verksamheterna. Däremot
presenterar den nya majoriteten en rad förslag som inskränker förskolornas verksamheter och
särbehandlar dem jämfört med de kommunala verksamheterna. I utbildningsnämndens Verksamhetsplan för 2015står bland annat följande: ”Tillsyn och godkännande av fristående förskolor och
pedagogisk omsorg […] Tillsynen kommer att förstärkas genom att ﬂer förskolor och pedagogisk
omsorg inspekteras. Under 2015 kommer tillsynsrapporterna för fristående förskolor och pedagogisk omsorg att göras tillgängliga på stadens webbplats. Förvaltningen kommer att se över och
revidera riktlinjerna för fristående förskolor med särskilt fokus på bemanning och personalens
utbildningsnivå.2
Tillsynsrapporterna, för såväl kommunala som fristående verksamheter, är redan idag offentliga
handlingar. Tillsynen av samtliga förskolor, oavsett huvudman, ska vara god. Vi menar dock att
de fristående förskolorna ska behandlas på samma sätt som de kommunala verksamheterna gör.
Vi är positiva till att man bör kunna ta fram ett system för att göra tillsynsrapporterna för samtliga
friskolor mer lättillgängliga för stockholmarna. Att särskilt peka ut friskolorna är olyckligt då det inte
finns något belägg för att de fristående skolorna skulle ha större behov av inspektioner än vad de
kommunala har.

1
2

Östermalms stadsdelsnämnds sammanträdesprotokoll, 16 december 2014, Dnr 2014-560-2.2.2.
Utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 20 januari 2015, Dnr 1.2.1-10273/2014, sid. 10

10

Alliansen vill utveckla valfriheten och mångfalden
i Stockholms stad
Under de åtta år som Alliansen styrde Stockholms stad så ökade valfriheten för stockholmarna,
inte minst på välfärdsområdet. Genom att effektivisera den kommunala förvaltningen och genom
att göra tydliga prioriteringar kunde stockholmarna både få behålla lite mer av vad de tjänat och
samtidigt öka resurserna till kärnverksamheterna.
Alliansen har bland annat tillfört mer än en miljard kronor till stadens äldreomsorg, dels för att
täcka upp för en kraftigt underfinansierad verksamhet och dels för att förbättra och utveckla verksamheten. Resurstillskottet har skett samtidigt som antalet invånare äldre än 80 år har minskat
med drygt tio procent. Vi har också förbättrad ersättningssystemet inom hemtjänsten, satsat 350
miljoner kronor till ökad bemanning på demensboenden samt förbättrat verktygen för uppföljning
av verksamheterna. Staden genomför brukarundersökningar på årlig basis och trenden är att
äldre människor i Stockholms stad aldrig har varit mer nöjda med omsorgen än vad de är nu, detta
mycket tack vare ett breddat utbud att välja mellan.
Efter maktskiftet har vi sett en tydlig förändring. Verksamheternas kvalitet eller stockholmarnas
egen önskan har inte längre någon relevans för de politiska besluten. Det är endast de egna kommunala verksamheterna som ska prioriteras och verksamheter som har bedrivits i fristående regi
ska återtas. Ett bra exempel är den populära fritidsklubben i Observatorielunden och som nu läggs
ner när parkleken återtas i egen regi. Hur förklarar vi för de barnen att nu ska verksamheten läggas ner till följd av politisk ideologi?
Vänstermajoriteten avfärdar ofta valfrihetsargumentet med att ifrågasätta hur stor den reella valfriheten faktiskt är när den äldre har hundratals utförare att välja. I Stockholms stad finns enligt
stadens e-tjänst ”Hitta Service” totalt 215 olika aktörer inom hemtjänst och avlösning, 92 inom
vård-och omsorgsboende samt 117 inom vård- och omsorgsboende för demens.
Till skillnad från vänstermajoriteten anser inte vi att lösningen på detta är att begränsa antalet
utövare. Vi tycker det är bättre att satsa på att i ge stockholmaren korrekt och lättillgänglig information. Ny teknik ger nya möjligheter därför vill vi t ex förse alla biståndsbedömare med en läsplatta
som arbetsredskap. Genom stadens e-verktyg kan den äldre, själv eller med hjälp av biståndshandläggaren, enkelt konkretisera var man bor, önskat avstånd till utföraren och så vidare. På så
vis kan man enkelt avgränsa antalet utförare till några få. På så vis förenklar vi för stockholmarna
att själva välja, utan att försämra villkoren för befintliga företag eller inskränka brukarnas valfrihet.
Vi vill också att Äldre direkt, en informationstjänst som staden tillhandahåller, även fortsättningsvis
ska hålla öppet på helger.
Stockholmarna ska ha frihet och möjlighet att förverkliga sina drömmar om ett bra liv. Politiken ska
riva hinder och skapa förutsättningar i stället för att bestämma hur stockholmarna ska leva sina liv.
Vi strävar efter att förenkla för invånare och företag i relationerna med staden. Vi vill stärka människors egenmakt genom att utveckla och förbättra valfriheten. Vi är ödmjuka inför det faktum att det
alltid finns saker att utveckla och förbättra men vi ser inte att återkommunaliseringar löser några
problem. Lösningen för att underlätta för den äldre att välja ett boende som passar just dem är inte
att minska antalet utförare, det är att förbättra tekniken och informationen. Lösningen för att förbättra kvaliteten i stadens välfärdsverksamheter är inte att återkommunalisera alla verksamheter,
tvärtom! All tillgänglig forskning och undersökningar visar att privata verksamheter leder till bättre
kvalitet, nöjdare användare av välfärdstjänster samt att konkurrens även är bra för de kommunala
verksamheterna. Därför kommer vi att fortsätta att försvara stockholmarnas möjligheter att själva
fatta sina egna beslut.
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