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N Y H E T E R

De är ute på juridiska

tassemarker.

Tjuvar klättrade in genom fönster
DANDERYD. När en person kom hem i fredags förmiddag
såg denne att två män sprang ifrån villan på Kraftvägen.
Polisen larmades och sökte efter gärningsmännen med
hundpatrull, men utan resultat. De hade tagit sig in genom
ett öppet fönster på övervåningen och sökt igenom huset,
men lämnat tomhänta.

– De blev väl störda, säger Lennart Persson, Täbypolisen.

Har du nyhetstips? Ring T&D: 08-544 817 80, 
eller maila: nyhetstipset@tdtidning.se.

CCAARRIINN  WWIIKKLLUUNNDD  JJÖÖRRGGEENNSSEENN  ((FFPP)),,
har åsikter om moderaternas sätt att
hantera äldreomsorgen i Täby.

Kritiken tilltar mot hur

moderaterna hanterar

äldreomsorgen i Täby.

Även folkpartiet proteste-

rar mot flera beslut.

– Moderaterna experi-

menterar med de äldre.

De vet att de är ute på ju-

ridiska tassemarker, sä-

ger Carin Wiklund Jör-

gensen (fp). 

Carin Wiklund Jörgensen
(fp) och socialdemokrater-
nas ledamot i socialnämn-
den, Ulf Brynell – som T&D
skrev om i förra numret –
anser att besluten om såväl
avknoppningen av Allégår-
den som planerna för
Tibblehemmet saknar stöd i
lagstiftningen. Något som
de återkommer till med ef-
tertryck flera gånger. 

Carin Wiklund Jörgensen
kommer därför att begära så
kallat kommunalbesvär.

– JAG VILL ATT LÄNSRÄTTEN

ska upphäva beslutet, efter-
som jag anser att det är olag-
ligt, säger hon.

Ulf Brynell instämmer. 
– Det handlar om etiska

principer. Nu lämnar man
över verksamheten till pri-
vata vårdgivare utan tävlan.
Man kan inte själv hitta på
reglerna, säger han.

Båda menar att konkur-
rensen sätts ur spel. Täby
kommun ger, enligt dem,
därmed kraftiga konkur-
rensfördelar till vissa företag
på andras bekostnad. Exem-
pelvis ska Medihem AB, ett
dotterbolag till Carema, få
driva äldreboendet i den nya
tillbyggnaden till Tibble-
hemmet. 

– BARA FÖR ATT CAREMA har
haft verksamheten tidigare
ska de få fortsätta. Det är
som på dagis ”Jag hade
leksaken först”, säger Carin
Wiklund Jörgensen.

Liknande kritik gäller
mot avknoppningen av
Allégården där tre chefer
inom äldreomsorgen i kom-
munen ska ta över verksam-
heten. Återigen utan kon-
kurrens.

Ytterligare en aspekt av

kritiken som rör Täbys mo-
dell med kundval är att kom-
munen inte har några avtal
med de privata entreprenörer
som utför omsorgen. I stället
auktoriserar kommunen de
olika utförarna. I förra num-
ret av T&D menade Ulf Bry-
nell att det gör vårdtagarna
mer eller mindre rättslösa. 

THOMAS NILSONNE, moderat
ordförande i socialnämn-
den, avfärdar dock den kri-
tiken och menar att Täby
kommun i slutändan alltid
har ansvaret för äldreoms-
orgen. Kommunen gör
dessutom årliga utvärder-
ingar för att säkerställa kva-
liteten. Men den förklaring-
en köper varken Carin Wi-
klund Jörgensen eller Ulf
Brynell. Auktorisationen är
inte så detaljerad att det
tydligt framgår vad som in-
går i utförarens ansvar, me-
nar de.

– Vi har inte några styr-
medel. Vi har bara ansvar.
Auktorisationen är bara på
tre sidor. Det kan man jäm-
föra med den tjocka luntan
vid en upphandling, säger
Carin Wiklund Jörgensen. 

UNDER SAMTALETS GÅNG in-
stämmer de båda kritikerna
ofta in i varandras resone-
mang. Utöver den allvarliga
invändningen att dagens
tillämpning av kundvals-
modellen saknar lagstöd,
kritiserar de: otillräckliga
beslutsunderlag för av-
knoppningar och en ovilja
att utveckla vården i kom-
munal regi. 

– Jag uppfattar att mode-
raterna inte är intresserade
av verksamheten som sådan.
I stället puffar de ut den åt
olika håll i sin privatiserings-
iver, säger Carin Wiklund
Jörgensen.

– Om personalen vill ut-
veckla verksamheten, varför
kan de inte göra det i kom-
munens regi? Vad är det för
chefer och ledning som inte
uppmuntrar dem? undrar
Ulf Brynell.

TEXT&FOTO:
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Äldrevården i Täby if
Carin Wiklund Jörgensen
(fp): Det är som på dagis

I snart sex år har Täby till-

sammans med Danderyd

haft ett kundvalssystem

inom äldreomsorgen. 

– Lagstiftningen har

inte följt med i utveck-

lingen, säger socialchefen

i Täby, Lisbeth Sämå.

Redan 1993 införde Täby
kommun så kallat kundval
inom hemtjänsten. För
äldreboenden har systemet
varit i gång sedan 2001. Re-
dan då ville socialdemokra-
terna pröva lagligheten,
men länsrätten avslog deras
överklagan på alla punkter. 

Angående lagligheten i
systemet hänvisar social-
chefen Lisbeth Sämå till att
det således inte finns något
överklagande som tyder på
att det bryter mot lagstift-
ningen. 

– DET GÅR ATT göra så här,
men lagstiftningen är inte
helt tydlig, säger hon.

Å andra sidan menar hon
att nya former för att bedri-
va verksamhet utvecklas ef-
ter hand och det är den ut-
vecklingen som driver fram
ny lagstiftning.

– Vem är det som ska be-

stämma? Tjänstemän eller
politiker och företagare som
ser behov av förändringar,
säger Lisbeth Sämå.

Behöver man inte följa la-

gen?

– Jo, men det finns inget
överklagande som säger att
vi har gjort fel.

Ordföranden i social-
nämnden, Thomas Nilson-
ne (m), är inne på samma
spår och menar att någon
måste gå före och testa grän-
serna för att lagstiftningen
ska utvecklas.

Han håller inte med om

att bristen på avtal försvårar
för kommunen att garante-
ra omsorgens omfattning
och kvalitet. Tvärtom me-
nar Thomas Nilsonne att
auktoriserade företag går
igenom fler kontrollstatio-
ner än vid vanlig upphand-
ling.

– För att driva ett boende
måste företagen gå igenom
nålsögat och bli godkända
av både kommunen och
länsstyrelsen. Det är egentli-
gen inte kvaliteten som skil-
jer de olika utförarna åt,
utan inriktningen, säger
han.

Nilsonne (m): Någon måste gå f

KRITISKA. Ulf Brynell och Carin Wiklund Jörgensen är eniga i kritiken mot hur moderaterna hanterar äldreomsorgen i Täby   


