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Ulrica Dyrke KS 106-357/2016 

Remissyttrande – Motion (2016:26) om genusanalys av 
stadens upphandlingsverksamhet 
(Ert dnr KS 106-357/2016) 

Företagarna har givits möjlighet att yttra sig över rubricerade motion och vill lämna 
följande övergripande, principiella kommentarer.  
 
Företagarna anser att det är positivt att vård- och omsorgssektorn har öppnats upp för 
privata entreprenörer som kan vara med och utveckla sektorn. Detta skapar 
förutsättningar för mångfald och kvalitetsutveckling.  
  
Företagarna kan konstatera att många av de privata företagen som har etablerats i 
sektorn (omkring 60 procent) drivs av kvinnor. Detta är i sig naturligt eftersom de flesta 
som arbetar inom denna sektor är just kvinnor. Samtidigt är det välkommet med fler 
företag som drivs av kvinnor, eftersom kvinnor är underrepresenterade som 
företagsledare. 
  
Det rådande politisk-ideologiska motstånd som finns mot företagande inom vård- och 
omsorgssektorn drabbar alla företagare som verkar inom sektorn – oavsett kön. 
Spelreglerna förändras och långsiktigheten i verksamheten beskärs för dessa företagare. 
Detta begränsar förutsättningarna att bedriva verksamheterna, vilket i sin tur hämmar 
mångfald och kvalitetsutveckling inom sektorn. Detta är olyckligt.  
  
Företagarna anser att kvalitet och valfrihet för brukarna bör sättas i främsta rummet, för 
att skapa ett gott innehåll i välfärdstjänsterna. Vi skulle önska att staden utvecklade ett 
långsiktigt hållbart förhållningssätt som även är konkurrensneutralt mellan olika 
utförare oavsett driftsform och där fokus ligger på att säkra och utveckla kvaliteten i 
välfärdsverksamheterna.  
  
I övrigt vill vi generellt uppmuntra bättre uppföljning från det offentligas sida under 
kontraktstiden, för att uppmärksamma och åtgärda eventuella kvalitetsbrister och andra 
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slag av undermåliga prestationer. Detta är viktigt såväl i fråga om vård- och 
omsorgssektorn som inom alla andra branscher och sektorer som är föremål för offentlig 
upphandling. 
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