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Det mycket uppskattade vård- och omsorgsboendet Sabbatsbergsbyn hotas och
kan återtas i kommunal regi från och med nästa höst. Idag drivs
Sabbatsbergsbyns vård- och omsorgsboende av Stockholms äldreboende AB.
Avtalet löper till och med 30 september 2017 utan möjlighet till förlängning.
På stadsdelsnämndsmötet den 25 augusti fattade den rödgröna majoriteten i
nämnden beslutet om att lägga ett egenregianbud, ett beslut som både är
felaktigt och synnerligen destruktivt.
Det är uppenbart att de rödgröna sätter ideologin före kvalitet, vilket
missgynnar både de boende och medarbetarna, som trivs väldigt bra och ger
äldreboendet höga betyg. Människor köar idag för att få en plats på
Sabbatsbergsbyn, som är en välfungerande verksamhet. Äldreboendet har till
och med mottagit priset Kvalitetsutmärkelsen, med motiveringen att de äldres
bästa alltid är i fokus.
Stockholms äldreboende AB startades av undersköterskor och medarbetare
på boendet, som belånade sig för att driva en verksamhet som trodde helhjärtat
på. Nu kanske de äldre tvingas byta personal som de trivs med, endast på
grund av majoritetens ideologiska skäl. Övertagande av verksamheten innebär
att staden måste bygga upp helt ny kompetens, med nya medarbetare, på
bekostnad av de äldres välfärd.
Besluten om egenregianbud i syfte att kommunalisera grundar sig i politisk
vänsterideologi, där driftformen är viktigare än verksamheternas kvalitet och
stockholmarnas nöjdhet. Vi motsätter oss dessa ideologiska tillbakagångar. Vi
anser att det väsentliga är verksamhetens kvalitet och användarnas önskemål
av tjänster och utbud. När nu staden vill ta över en väl fungerande verksamhet
i egen regi hotas de äldre och deras välmående, vilket är mycket olyckligt.
Kvalitet ska alltid vara det primära, oavsett om det rör en verksamhet i
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kommunal eller privat regi. Tyvärr verkar inte den rödgröna majoriteten anse
detsamma.
Jag vill därför ställa följande frågor till ansvarigt borgarråd:
1. Ställer borgarrådet sig bakom partikamraternas beslut i
stadsdelsnämnden att sträva efter en kommunalisering av
Sabbatsbergsbyns vård- och omsorgsboende?
2. Vilka fler verksamheter i Stockholms stad står på tur att
kommunaliseras?
3. Vilka signaler tror borgarrådet att staden sänder, med sin
kommunaliseringssträvan, till de undersköterskor och alla andra
eldsjälar som vill vara med och bredda och utveckla stadens
verksamheter?
Stockholm den 5 september 2016

Sophia Granswed

