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Skrivelse om förvaltningens kostnader för egenregianbud 
 

Vänstermajoriteten har beslutat att Skarpnäcks stadsdelsförvaltning ska lägga egenregianbud 

på ett antal upphandlingar inom stadsdelen. De aktuella anbuden gäller driften av Skarpnäcks 

dagliga verksamheter, driften av Skarpnäcks norra LSS-bostäder och driften av Skarpnäcks 

södra LSS-bostäder.  

 

Några andra skäl än politiska tycks inte finnas – av den senaste brukarundersökningen fram-

går t.ex. att 91 procent är nöjda med sin dagliga verksamhet, vilket är väl över snittet i staden, 

87 procent. Vad gäller gruppbostäder konstateras att ”vid en jämförelse mellan de olika stads-

delsnämnderna framgår det att Skarpnäck har det överlag bästa resultatet (92 procent är nöjda 

med sitt boende)”. 

 

Brist på konkurrens är det inte heller – det har inkommit fyra, tio respektive tio anbud på de 

olika upphandlingarna (exklusive stadsdelens egna anbud). I inget av fallen har stadsdelsför-

valtningens anbud bedömts vara det bästa. All tid som lagts ner av förvaltningen har således 

varit förgäves. 

 

I ett bredare perspektiv kan noteras att det under senaste decenniet vuxit fram en marknad 

med en mångfald aktörer inom välfärdssektorn. De senaste fem åren har branschen accelererat 

och vuxit som helhet med 25 procent. Sex av tio företag inom denna sektor, som alltid motar-

betats av den politiska vänstern, leds av kvinnor.  

 

Trots att kvaliteten i de verksamheter som nu upphandlas är god, trots att det finns ett flertal 

konkurrerande anbudsgivare, trots att välfärdssektorn främjar kvinnors företagande och trots 

att förvaltningen i dagsläget inte har någon organisation som skulle klara att driva dessa verk-

samheter tycker alltså vänstermajoriteten att det är en klok idé att förvaltningens tid och resur-

ser ska läggas på att skriva egenregianbud.  

 

Vi tycker det är viktigt att kostnaderna för detta synliggörs, och ber därför förvaltning-

en redovisa hur många arbetstimmar totalt som lags ner på dessa tre anbud – inklusive 

det arbete som lagts ner av grannförvaltningar – samt vad den beräknade kostnaden för 

detta skulle bli, om konsulter anlitats (vilket torde bli fallet vid framtida anbud). 


