i Tyresö
Ersättaryttrande till Kommunstyrelsen den 13 juni 2006
§ 76 Upphandling av platser i särskilt boende för äldre
Den borgerliga majoriteten är fast beslutna att driva igenom en upphandling av ett nytt
äldreboende med en annan huvudman än kommunen. Den privata aktören ska bygga, äga och
driva verksamheten. 2008 ska äldreboendet stå klart. Kommunen säljer marken till den privata
aktören, upphandlar 25 platser och får option på ytterligare ett visst antal platser årligen. Efter
10 år löper avtalet ut.
Enligt kommunstyrelsens ordförande slipper kommunen de ekonomiska risker som är
förknippade med att äga en större anläggning. Olika typer av äldreboenden ska dessutom öka
valmöjligheterna för Tyresös äldre.
Angående risker anser vi, Miljöpartiet i Tyresö att upphandlingen av äldreboendet innebär
stora risker för kommunen och kommunens invånare, de som kommer att vara i behov av
äldreomsorg. För kommunens del innebär det ett ekonomiskt risktagande och för invånarnas
del ett socialt risktagande. Genom att avtalet löper ut efter 10 år kan det i ett alternativt
scenario innebära att kommunen inte får tillgång till några platser eller att priset blir så högt
att kommunen inte anser sig ha råd att köpa platser på äldreboendet, i händelsen att
verksamheten kommer att fortsätta att existera.
Den borgerliga majoriteten förutsätter att det kommer att ordna sig. Den inställningen anser vi
inte är god långsiktig planering. Bristen på mark i Tyresö kommun medför att kommunen bör
iaktta en försiktighetsprincip och vara restriktiv när det gäller utförsäljning av mark, eftersom
marken är en begränsande faktor. Genom upphandlingsförfarandet begränsas kommunens
handlingsfrihet kraftigt, då varken mark eller byggnad är i kommunens ägo.
Vi anser också att Tyresö kommun ska beakta skrivelsen från representanterna som ingår i
remissinstansen, kommunala pensionärsrådet, KPR. KPR fick information på ett tidigt
stadium, dock inte informationen om att marken skulle säljas ut och att avtalet löper ut efter
10 år. När pensionärsföreningarna fick klart för sig hur upphandlingsförfarandet skulle gå till,
motsatta de sig detta.
Kommunstyrelsens ordförande framför att valfriheten ökar. Mot detta kan minskat
handlingsutrymme och otrygghet ställas. Frågan är vilka som har den bästa möjligheten att
bedöma hur mycket valfriheten är värd i förhållande till en försämrad trygghet?!
-

Om vi, Miljöpartiet i Tyresö hade haft yrkanderätt hade vi yrkat avslag på detta
förfaringssätt för upphandling av platser i särskilt boende för äldre.
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