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Ärende 8 Policy för konkurrensutsättning av verksamhet i Tyresö kommun
Miljöpartiet anser att den framtagna policyn för konkurrensutsättningen inte uppfyller måttet
på vad en policy bör innehålla. Vi är kritiska till den ideologiskt utformade
ärendebeskrivningen som inte problematiserar negativa sakförhållanden. Istället för att anta
ett medborgarperspektiv lyfts argument som; efterfrågan från marknaden, lokal
näringslivsutveckling och högre skatteintäkter – att konkurrensutsättning öppnar upp för nya
(lokala) företag, vilket i sin tur skapar arbetstillfällen.
Påståendena talar emot både forskning och utvecklingen som skett när offentlig verksamhet
konkurrensutsatts. Istället har man sett att marknaden gått från många (och flera små) aktörer
till få (och stora). Att aktörerna blivit färre och större beror huvudsakligen på att mindre
företag köpts upp av större. Marknaden har över tiden kommit att likna ett oligopol där de
stora företagen uppenbarligen inte vill ha konkurrens. Detta har lett till ideala förhållanden för
kartellbildning. Priskonkurrensen som tidigare fanns mellan budgivare har minskat betydligt.
Utvärderingar av Stockholms stads konkurrensutsättning under en 10-årsperiod visar att
besparingseffekten klingat av.
Kommunstyrelsens ordförande uppger att det är kvalitetsupphandlingar som man är ute efter.
Frågan är hur bra kommunen kan styra kvaliteten? I utvärderingen av Stockholms stads
konkurrensutsättning har man konstaterat att det är stor skillnad på praktik och teori när det
gäller att styra kvalitet. Vad är kvalitet? Hur ska kvaliteten mätas och följas upp? Begreppet
rymmer många aspekter, vilka i många fall kan vara mycket svårmätbara.
Att lägga ut kommunal verksamhet på privata utförare kan ju också ses som att man avsäger
sig en del av ansvaret. Möjligheten till insyn försvagas eftersom offentlighetsprincipen inte
gäller privata aktörer (handlingar är inte längre offentliga). Dessutom gäller inte heller
meddelarskyddet, vilket kan sätta hinder för anställda att rapportera om eventuella
misshälligheter. Brister inom skattefinansierade verksamheter existerar och det är av största
vikt att kommunen har verktyg att säkerställa en god kvalitet, både vad det gäller volym och
service. Finns den kompetensen inom nämnderna?
Miljöpartiet värdesätter mångfald och att kunna göra ”riktiga” val mellan behandlingsformer,
pedagogiker och inriktningar av olika slag. Om man som den borgerliga majoriteten vurmar
för konkurrens blir det också märkligt att medborgarna inte ska kunna välja en kommunal
verksamhetsutförare.
− Vi yrkar i första hand återremiss till kommunstyrelsen för omarbetning av
policyn och i andra hand avslag.
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