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Kristdemokraterna har alltid värnat en mångfald av utförare inom
äldreomsorgen. Dels för att den äldre själv ska kunna välja mellan olika
alternativ hen är berättigad till, dels för att driva kvalitetsutvecklingen framåt.
Vi kristdemokrater är därför väldigt kritiska till den ideologiskt betingade
återkommunaliseringen av väl fungerande äldreboenden som majoriteten har
drivit igenom. Det finns ingenting som tyder på att kommunalt driven
äldreomsorg skulle vara bättre än privat. Snarare visar erfarenhet att det är
mångfald som bidrar till ökad kvalitet och välbefinnande.
Enligt ett unikt forskningsprojekt vid två äldreboenden i Östersund är privat
drift av äldreboenden effektivare än kommunal egenregi. Utan att kvaliteten
blir sämre kan kostnaderna sänkas med 15-20 procent, enligt rapporten.
Östersunds kommun gav en grupp forskare från analysföretaget Nordic
Healthcare Group, NHG, i uppdrag att jämföra kvalitet och ekonomi på ett
kommunalt och ett privat äldreboende i Torvalla i Östersund.
Forskningsledaren är knuten till Karolinska Institutet. Studien visar att den
privata aktören har bättre lösningar på att planera, schemalägga och bemanna
verksamheten. Genom att lägga sitt fokus där får man ner kostnaderna
väsentligt utan att det går ut över vårdkvaliteten. Den privata aktören gör
samma goda jobb men till en kostnad som är 15-20 procent lägre.
Med lägre intäkter har den privata aktören 15 procent lägre bemanning på
äldreboendet samtidigt som nöjdheten bland både de boende och personalen är
lika hög på båda ställena. Den privata verksamheten går med ett nollresultat
medan det kommunala äldreboendet drar över sin budget med 3-4 procent trots
högre ersättningar. Enligt forskningsledaren, Fredrik Eklund, är den helt
avgörande förklaringen till att den privata utföraren är effektivare är bra
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grundscheman och behovsprövade arbetstider där man optimerar bemanningen
under dygnets alla timmar.
Med anledning av ovanstående ställer jag följande frågor till borgarrådet Clara
Lindblom (V)
1. Vilka slutsatser drar borgarrådet från rapporten av ovannämnda
forskningsprojekt?
2. Påverkar rapportens innehåll den rödgrönrosa majoritetens
återkommunaliseringsiver av välfungerande äldreboenden?
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