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Svar på interpellation ställd av David Aronsson (V) om 
privat särskilt boende

David Aronsson (V) ställde på kommunfullmäktiges sammanträde 2021-05-24 en 
interpellation till socialnämndens ordförande Bodil Mellgren (S) om privat 
särskilt boende. 

Fråga: Har framtagandet av upphandlingsunderlaget gett en bättre 
bild av vad detta kommer att kosta kommunen sett över avtalstiden?

Svar: Under framtagandet av upphandlingsunderlag har samverkan skett med 
kommunens ekonomer. I en av bilagorna framgår att Strängnäs kommun utför 
denna insats med hög kvalitet och relativt låga kostnader och vi förutsätter att 
denna målsättning även kan uppfyllas vad gäller det nya boendet. Vi förbehåller 
oss rätten att avbryta upphandlingen om de erbjudna ersättningarna i mycket 
väsentlig grad kommer att överstiga kostnaderna på beställarens (kommunens) 
befintliga boenden.

Fråga: Hur avser ni att fördela nämndens resurser så att det blir 
likvärdig omsorg på detta boende och de kommunala boendena? 
(kommer alla äldre eller bara de på det aktuella boendet att betala för 
bolagets vinst?) 

Svar: Socialnämnden avsätter varje år budgetmedel till driften av det nya 
boendet enligt det avtal som kommer att skrivas mellan socialnämnden och den 
eventuellt framtida leverantören. Upphandlingen ska bl. a resultera i effektivt 
utnyttjande av lokaler, kostnadseffektiv drift av boendet och självklart även en 
god vård – och omsorgskvalitet för de boende, vilken minst ska motsvara ställda 
krav på vård- och omsorgskvaliteten i våra kommunala boenden. 

Nämnden har idag en plan för uppföljning av externa leverantörer och det nya 
boendet kommer att inkluderas i uppföljningsplanen. Till grund för 
uppföljningen ligger det avtal som sluts mellan kommunen och utföraren. 
Biståndshandläggarnas ansvar för uppföljning av brukarens behov är lika oavsett 
om brukaren bor på kommunens eller i upphandlat boende.

Fråga: Hur kommer nämnden att säkerställa att bolaget som vinner 
upphandlingen förbinder sig till de kvalitetskrav som ni sedan klarar 
av att kontrollera och bestämma sanktioner för om avtalsvillkoren 
bryts?

Svar: Avtalsvillkoren reglerar olika nivåer på avtalsbrott. Avtalsvillkoren 
innehåller exempel på allvarliga respektive synnerligen allvarliga brister, som ex. 
att inte medverka till behörig uppföljning av väsentliga delar av avtalet. Andra 
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sanktioner som nämns i avtalsvillkoren är t.ex. prisavdrag (om utföraren inte kan 
eller har kunnat utföra uppdraget i sin helhet och detta inte beror på beställaren). 

Socialnämnden kan också häva avtalet i de fall utföraren brister i väsentlig 
förpliktelse enligt avtalet. Socialnämnden ska löpande under avtalstiden följa upp 
och kontrollera att kraven i upphandlingen uppfylls. Exempel på ytterligare krav i 
upphandlingen är att utföraren ombesörjer att brukare kan delta i 
brukarundersökningar, enkäter etc.    

Fråga: Vad tror du nämnden kommer att kunna lära sig under 
kommande 20 åren som inte gått att få fram via omvärldsbevakning?

Svar: Det finns numera en specialiserad marknad för upphandling av 
äldreboenden där fastighetsmäklare och vårdföretag samarbetar i syfte att bygga, 
driva och utveckla äldreboenden som är så effektiva som möjligt, såväl 
ekonomiskt som kvalitativt avseende ex uppförandet av själva byggnaden, 
fördelning av ytor och hur man tillhandahåller den viktiga vård- och omsorgen 
inklusive trivsel. 

Förväntningarna på det nya boendet, utifrån de upphandlade aktörernas 
specialisering och tidigare erfarenheter inom området är att de ska erbjuda 
många smarta lösningar som i dagsläget inte finns på våra befintliga boenden. 
Det nya boendet ska ingå på lika villkor som övriga boenden i ex Socialnämndens 
framtida utvecklingsarbete. 

Genom uppföljningsarbetet och den kontroll som genomförs kontinuerligt får 
nämnden och kommunens verksamheter möjlighet till insyn och tillfälle till 
lärande. Omsorgsoperatörernas smarta och innovativa lösningar tenderar ofta att 
vara affärshemligheter. Förutsättningen att få ta del av denna information är inte 
lika lättillgänglig via omvärldsbevakning.   

Bodil Mellgren (S)
Ordförande socialnämnden



Vänsterpartiet Strängnäs Kommunfullmäktige 24 maj 2021

Interpellation - Privat särskilt boende, vad är det vi ska lära och vad
kommer det att kosta?

Till Socialnämndens ordförande

Fullmäktige har på uppmaning av Socialnämnden och kommunstyrelsen beslutat om att
nästa särskilda boende för äldre ska upphandlas från grunden.

I debatten har två huvudsakliga argument kommit fram. Att det är en benchmark för att
kunna jämföra med de kommunala boendena och att det är ett sätt att minska
kommunkoncernens investeringar.

I underlagen framgick att det skulle bli en kostnad för kommunen (ca 80 Mkr, 4 Mkr/år)  i
förhållande till att SFAB bygger och Socialnämnden driver boendet själva. Det är i och för
sig inte är så konstigt med tanke på att det privata bolaget behöver gå med vinst, men
behöver samma personalstyrka som en kommunal utförare och får samma
investeringskostnad som SFAB skulle fått. Privata bolag har generellt sett sämre
utbildad personal och lägre löner så de drar in lite vinst där, men förstås inte tillräckligt.

Nu när ytterligare en omsorgsskandal gällande ett privat bolag rullas upp så funderar vi
lite på vad majoriteten egentligen tänkt sig med detta boende. Med tanke på att det
denna gång var draken Attendo som ljög för anhöriga och för Stockholms kommun, och
på att nämnden blundat för LOV-bolagens avtalsbrott i många år, så känns det hela lite
tveksamt.

Därför har jag några frågor
1. Har framtagandet av upphandlingsunderlaget gett en bättre bild av vad detta

kommer att kosta kommunen sett över avtalstiden?
2. Hur avser ni att fördela nämndens resurser så att det blir likvärdig omsorg på

detta boende och de kommunala boendena? (kommer alla äldre eller bara de på
det aktuella boendet att betala för bolagets vinst?)

3. Hur kommer nämnden att säkerställa att bolaget som vinner upphandlingen
förbinder sig till skarpa kvalitetskrav som ni sedan klarar av att kontrollera och
bestämma sanktioner för om avtalsvillkoren bryts?

4. Vad tror du att nämnden kommer att kunna lära sig under kommande 20 år som
inte gått att få fram via omvärldsbevakning?

David Aronsson
Vänsterpartiet Strängnäs


