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Reservation
Ärende 8: Hemställan från Vård- och omsorgsnämnden rörande införande av
valfrihetssystem inom särskilt boende
Den styrande koalitionen har ett övergripande uttryckt mål om att privatisera kommunala
verksamheter. Vi i Miljöpartiet har starkt kritiserat denna hållning i de ärenden där den här
frågan varit aktuell. Det är i vår mening inte ett konstruktivt sätt att styra en kommun. Vår
uppgift som kommun är att säkerställa högkvalitativa tjänster till invånarna, inte att på alla
sätt vi kan komma på låta marknaden ta över våra verksamheter.
Vad det gäller våra särskilda boenden ser vi att det idag finns utvecklingspotential i vår egen
verksamhet, men att privatisera är inte ett konstruktiv väg att nå målen om hög kvalitet och
effektivitet.
Koalitionen hävdar att de genom det här beslutet säkerställer valfrihet - det är ett illa
genomtänkt påstående. Om koalitionen hade velat se mer valfrihet hade de genomfört
förändringar inom den kommunala verksamheten för att öka just valfriheten, men så har de
inte gjort. Valfrihet är att välja mellan olika, lite slarvigt uttryckt, produkter, inte olika
producenter av samma produkt. Det finns inget som hindrar kommunen att öppna fler
särskilda boenden med olika profiler och placerade på olika ställen för att möta våra
invånares olika behov, men de besluten lyser naturligtvis med sin frånvaro - för det här
handlar inte om valfrihet för en koalition som ser privatiseringar som ett eget mål.
Om vi som exempel skulle säga att vi har 7 kommunala särskilda boenden och lägger till två
privata eller kommunala har vi oavsett vägval fortfarande bara 9 boenden att välja mellan.
Innehåll och läge på respektive behöver inte skilja sig åt oavsett vem som är utförare.
Vi i Miljöpartiet reserverar oss mot beslutet och är oroliga för den utveckling vi ser i
kommunen.
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