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2013-05-30 fattade Socialnämnden följande beslut:  

 Socialnämnden beslutar, att avvakta till mars 2014 med ställningstagande till utlösande  
av option om förlängning av avtal om vårdentreprenad i Brålanda alternativt återtagande  
av driften i egen regi.  

 
I januari 2013 slutade den femåriga avtalsperioden mellan kommunen och vårdbolagen. Från 
februari 2013 till januari 2015 löper den första av två möjliga förlängningsperioder. Dagens 
beslutsförslag gällde den andra och sista möjliga förlängningsperioden om ytterligare två år. 
 
Vad som gäller från februari 2017 och därefter är en fråga för senare beslut. Avtalet mellan 
Vänersborgs kommun och vårdbolagen upphör att gälla med utgången av januari 2017. 
 
Förvaltningens förslag var att utlösa den andra förlängningsoptionen. Förvaltningen anförde i sitt 
skriftliga underlag i huvudsak flera punkter för att ge stöd till sitt förslag: 
 

 2012 beslutade kommunen om förstärkt tillsyn och kontroll med anledning av avvikelser 
mellan bolagens verksamhet och villkoren man kommit överens om i avtalet. 

 I nuläget lever bolagen i sin verksamhet upp till avtalets villkor. 

 De senaste 18 månader finns inga anmärkningar på verksamheten. 

 ”Bemanningen är generellt lägre i Brålanda än i kommunens egna enheter.” 

 Att återta verksamheten i egen regi medför en merkostnad. 
 

Vid överläggningarna i nämnden upprepade förvaltningen ovan anförda punkter.  
 

Därutöver sades också att ett återtagande sannolikt betyder att bemanningen behöver förstärkas, 
så även ledningsfunktionen eftersom den också ligger under kommunens snitt. Slutligen anfördes 
att en återgång till kommunal verksamhet förutsätter sannolikt en heltidstjänst under 
avvecklingsfasen för att hantera alla administrativa frågor. 
 
Förvaltningen tillfrågades om inte samma ”merkostnad” uppstår om nämnden skulle besluta om 
att en avveckling först sker i anslutning till den sista förlängningsperioden. Svaret var kort: Ja. 
 
Från ledamöterna som uttalade sig för att utlösa optionen om förlängningen anfördes: 
 

 Verksamheten fungerar nu och bolagen lever idag upp till avtalet. 

 Personal uppger sig vara nöjda och uttalar sig för att inte vilja förändra läget. 

 Brukarna uppger sig vara nöjda och uttrycker oro inför tanken om en förändring. 
 
Vänsterpartiets yrkande hade delats ut till samtliga ledamöter i början av nämndens 
sammanträde.  Redan i yrkandet hänvisas till att skillnaden ”i praktiken” endast innebär att det 
som inte sker 2015 kommer att ske två år senare. Den ovan nämnda fråga till förvaltningen och det 
korta svaret bekräftade detta förhållande. AVTALET MED BOLAGEN UPPHÖR SENAST VID 
UTGÅNGEN AV JANUARI 2017 – SAMMA FÖRÄNDRINGAR INTRÄDER TVÅ ÅR SENARE. 
 
Socialdemokraternas och Miljöpartiets ledamöter pekade också på att deras inställning i grunden 
var att vårdverksamhet inte skall bedrivas av bolag vars främsta intresse är vinstmaximering. 
Därmed fanns sex ledamöter i nämnden som biföll Vänsterpartiets yrkande. 
 
Vad mer finns att anföra som talar för Vänsterpartiets yrkande?  
 
Vårdpersonalens yrkesetik gör att man undantagslöst kan se ansträngningar in i det sista för att ge 
så bra vård som överhuvudtaget är möjligt. Det förvånar föga att bolagets redovisningar inte 
återger annat än att personalen säger sig trivas med sina anställningar. Vi kan dock inte se att 



detta är ett uttryck för en inställning som talar till fördel för bolagsdriven vård kontra ett arbete 
under kommunal regi.  
 
Lägre bemanning tolkar vi som sämre förutsättningar för personalen avseende arbetstempo, 
arbetsmiljö, mindre tid för varje vårdtagare. Vi ser inte i bolagets verksamhetsredovisningar vilken 
trollformel som används för att dessa den lägre bemanningens nackdelar kan förhindras. 
 
Vårdtagarnas nöjdhet och de anhörigas uttryck för belåtenhet som framtonar i beskrivningar av 
bolagens verksamheter kan också ha en enkel förklaring. Det finns ett lojalitetsförhållande till de 
anställda: när man ser att alla försöker ”göra sitt bästa” tar det emot att komma med generella 
klagomål. Så fungerar det i kommunens särskilda boenden, i den kommunala hemvården och så 
fungerar det också när man råkar bo i den delen av kommunen där vården är överlämnat till ett 
privat bolag.  
 
Så till den frågan där Vänsterpartiet centralt driver i sin kampanj: Nej till vinstuttag i välfärden. På 
det lokala planet finns här uppenbarligen en överensstämmelse mellan socialnämndens ledamöter 
från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.  
 
I media lämnas aktuella uppgifter om riskkapitalbolag som agerar på den svenska marknadens 
välfärdssektor. Det är tämligen väl kartlagt ”vem som är vem” och hur bolagsstrukturen och 
ägandeförhållanden uppåt har konstruerats. Det finns också hyfsat aktuella beräkningar om 
vinster i ägandet och i samband med försäljningen av bolagen till nya ägare. Även uppgifter om 
betalda skatter samt undanhållna skatter genom bolagens ”skrivning” i länder med låg beskattning 
har funnits tillgängliga. 
 
Men allt det där hjälper inte på något sätt för att belysa Vardaga AB Brålanda: Den enskilda 
enhetens ekonomi redovisas inte och behöver inte heller särredovisas. Sådan är lagstiftningen. 
 
Någonstans måste riskkapitalbolagens vinster genereras. Att det i regel borde ske vid varje enhet 
kan man lugnt förutsätta. Man vet att alla bolag gör en ”lönsamhetskalkyl” såväl som en 
”riskbedömning” inför ett beslut att skicka in ett anbud. Så gjorde säkerligen också Carema innan 
man lade det vinnande anbud som antogs av socialnämnden i september 2007.  
 
När socialnämndens tillsyn fem år senare resulterade i en serie av möten mellan kommunen och 
bolaget, när skarpare regler för tillsyn och kontroll utfärdades av nämnden, när bolaget ganska 
oväntat erbjöd kommunen en återbetalning med 2.536.000 kronor för prestationer som enligt 
avtal skulle ha skett men som inte ”producerades”,  då slog alarmklockan i bolagets ledning till. 
Utan att det utåt märktes ordnades det en anpassning av den lokala enheten till denna akuta 
situation. Koncernens goodwill ska inte riskeras genom fortsatta fadäser i enskilda verksamheter. 
Det är inget som helst problem för ett stort riskkapitalbolag att under en tid minimera 
avkastningskravet på enskilda enheter för att ge andrum och förutsättningar för att komma ur 
strålkastarljuset.  
 
Är någon annan tolkning möjlig? Vi kan inte komma till någon annan slutsats. 
Socialförvaltningens underlag talar klarspråk. Företrädare för partierna som förordar en sista 
förlängning kan inte svara på frågan om det finns en avgörande skillnad mellan ”nu” och ett avslut 
två år senare. 
 
Men det finns en viktig skillnad. I och för sig har socialnämnden aldrig resurser över, men några 
år är det extra svårt att få budgeten att gå ihop. Nästa samma uppsättning partier som röstade för 
att entreprenaden avslutas först 2017 röstade också för nedläggningen av Gläntan. Äldreboendet 
Gläntan behövs och startar förhoppningsvis igen om två, tre år. Då behövs ett mycket stort 
tillskott för nystarten – och nu kommer detta att kollidera med kostnader som uppkommer i 
samband med avslutningen av entreprenaden i Brålanda. 
 
Med detta reserverar jag mig till förmån för Vänsterpartiets yrkande. 
 
 
 
 
 
Lutz Rininsland    
Vänsterpartiet    2014-03-28 


