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Svar på interpellation kring avslutade upphandlingsprocesser

Johan Henriksson från Moderaterna har ställt en interpellation till mig med fyra frågor 
om upphandlingar. Här är mina svar på frågorna:

1. Hur kommer det sig att du som nämndens ordförande och som själv var med 
och startade dessa upphandlingsprocesser under föregående mandatperiod 
nu beslutar att avbryta dem?

Vi har fattat beslutet för att vi tillsammans i en ny majoritet vill ge de boende lugn och 
ro. Våra boende är ofta individer som behöver trygghet och kontinuitet i sin vardag för 
att må bra. Nya personalgrupper, nya system och nya strukturer innebär förändringar 
för dom som påverkar dom negativt. Upphandlingsinstrumentet som det är utformat 
idag kan inte bidra till att lindra de här negativa faktorerna.

2. Hur mycket har arbetet med att ta fram upphandlingsunderlag kostat 
nämnden?

Enligt uppgifter som jag har begärt från tjänstepersonerna är den kostnad som utgått i 
form av tjänstepersonernas löner och timlöner 34 410 kr. Kostnaden är en välgrundad 
uppskattning över arbetet med de två ärenden vi avbrutit.

3. Ser du någon risk med att valfriheten kommer att försämras för målgruppen?

Nej, det gör jag inte. Våra målgrupper får sina insatser från biståndsbeslut som alltid 
utgår från vilket stöd de behöver i sin vardag. Målgrupperna har rätt att tacka nej till 
erbjudande om boende men de kan inte välja fritt var de vill bo. Det är viktigt att tänka 
på att bostäderna idag inte förmedlas via LOV.

Ett instrument som faktiskt bidrar till att våra målgrupper i större utsträckning kan 
välja sitt boende är i så fall boendeplanen där vi anger hur många bostäder som 
målgruppen behöver årligen. Nämnden har som ambition att tillgodose önskemål från 
enskilda om var de vill bo. Det är dock inte upphandlingar som påverkar denna 
ambition.

4. Är du som ordförande orolig för att avbrutna upphandlingar kommer att 
påverka Västerås stads näringslivsklimat negativt?

Jag är alltid angelägen om att nämnden ska bidra till ett gott näringslivsklimat. Det 
finns ibland en uppfattning från borgerliga politiker att en kommun måste 
tillhandahålla upphandlingar annars så hämmas näringslivsklimatet. Det är naturligtvis 
inte så enkelt. Vår majoritet välkomnar initiativ från såväl näringsliv och civilsamhällets 
aktörer som är till gagn för målgrupperna.
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Jag kommer att fortsätta föra en god dialog med privata aktörer så att inte frågan om 
upphandlingar ska bli en av få frågor som ska anses påverka näringslivsklimatet. 
Exempelvis är en dialog om andra modeller än upphandlingsmodellen viktig att föra 
med privata aktörer och civilsamhället.

Mitt svar är därför att jag inte är orolig men jag är alltid angelägen att nämnden ska 
ligga i framkant vad gäller ett gott företagsklimat.

Därmed anser jag interpellationen besvarad.

, Västerås 2022-11-30
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Interpellation till Nämnden för personer med 
funktionsnedsättnings ordförande Magnus 
Johansson (S) angående avslutade 
upphandlingsprocesser 
Nämnden för personer med funktionsnedsättning valde under mandatperiodens 
första nämndsammanträde att avbryta pågående upphandlingsprocesser för 
boenden med särskilt stöd inom LSS. Upphandling av särskilda boenden är 
något som påbörjades under förra mandatperioden då nämnden leddes av 
samma socialdemokratiska ordförande som den nu sittande. Detta är en mycket 
kraftig vänstersväng som kommer väldigt plötsligt, både för företag och 
enskilda. 

Det har redan lagts ned arbete för att kunna genomföra en upphandling för 
Västerås stad. Det är också kostsamt för de företag som har tänkt lägga anbud 
och lagt ned tid och resurser för att kunna lägga ett anbud. 

Att först besluta om att genomföra en upphandlingsprocess och sen avbryta 
den påverkar också företagens syn på Västerås stad. Redan nu så har 
Västerås tappat i Svenskt Näringslivs ranking med 56 placeringar. 

Med anledning av nämnden för funktionsnedsättnings beslut ställs 
följande frågor till ordförande Magnus Johansson (S): 

 
1. Hur kommer det sig att du som nämndens ordförande och som själv var 

med och startade dessa upphandlingsprocesser under föregående 
mandatperiod nu beslutar att avbryta dem? 

2. Hur mycket har arbetet med att ta fram upphandlingsunderlag kostat 
nämnden? 

3. Ser du någon risk med att valfriheten kommer att försämras för målgruppen? 
4. Är du som ordförande orolig för att avbrutna upphandlingar kommer att 

påverka Västerås stads näringslivsklimat negativt? 

 

Johan Henriksson (M) 

 


