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§ 45
Sekretess - Upphandling enligt LOU avseende drift av
boende med särskild service enligt 9 § 9 LSS, Kulgränden
15a och Hillebardsgränd 1f
Dnr VOO 2013/0063
Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2013-12-05 att anta förfrågningsunderlag
enligt LOU avseende drift av bostad med särskild service enligt 9 § 9 LSS,
gruppbostäderna Kulgränden 15a och Hillebardsgränd 1f.
Vård och omsorgsnämnden beslutade även att uppdra åt förvaltningen att i
samråd med kommunens upphandlingsenhet genomföra upphandlingen.
Förfrågningsunderlaget är utformat som en kvalitetsupphandling där vårdoch omsorgsnämnden fastställt ett pris och där anbudsgivarna konkurrerar ifråga
om kvalitet.
Utvärdering av inkomna och kvalificerade anbud har gjorts.
Vård- och omsorgsnämnden föreslås att genom tilldelningsbeslut anta anbudet
från Attendo LSS AB samt att uppdra till ordföranden och förvaltningschefen att
teckna avtal med Attendo LSS AB avseende drift av gruppbostäderna
Kulgränden 15a och Hillebardsgränd 1f.
Beslutsunderlag
Anbud från Attendo LSS AB, 2014-01-29
Anbudsutvärdering, kommunkontorets upphandlingsenhet 2014-03-18
Kravanalys, driftentreprenad, 2014-03-18
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-04-03
Yrkanden
Ann-Margreth Olsson (S) med instämmande av Christina Sjöström (MP) och
Lars A. Ohlsson (V) yrkar avslag på förvaltningens förslag till beslut samt yrkar
att verksamheten ska övergå i kommunal regi.
Lars Johansson (M) med instämmande av Birgitta Darlin (FP), John Lager (C)
samt Maj Adolfsson (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att vård- och
omsorgsnämnden beslutar i enlighet med Lars Johanssons (M) med flera
yrkande.
Omröstning begärs. Vård- och omsorgsnämnden beslutar om följande
voteringsordning:
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Ja för bifall till Lars Johanssons (M) med flera yrkande.
Nej för bifall till Ann-Margreth Olssons (S) med flera yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Ledamot
Lars Johansson (M)
Lena Arnesen (M)
Birgitta Darlin (FP)
Rune Rydén (M)
John Lager (C)
Maj Adolfsson (KD)
Ann-Margreth Olsson (S)
Eva Olsson (S)
Mai Almén (S)
Christina Sjöström (MP)
Lars A. Ohlsson (V)
Summa

Ja
X
X
X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
5

6

Vård- och omsorgsnämnden beslutar således i enlighet med Lars Johanssons (M)
med flera yrkande.

Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att genom tilldelningsbeslut anta anbudet från Attendo LSS AB,
att uppdra till ordförande och förvaltningschef att teckna avtal i enlighet med
förfrågningsunderlaget med Attendo LSS AB avseende drift av gruppbostäderna
Kulgränden 15a och Hillebardsgränd 1f, samt
att förklara ärendet omedelbart justerat.
Reservationer
Ann-Margreth Olsson (S), Lars A. Ohlsson (V) samt Christina Sjöström (MP)
lämnar skriftlig reservation.

Beslut expedieras till:
Attendo LSS AB
Upphandlingsenheten Lunds kommun, Birgitta Petrusson
Myndighetsfunktionen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Reservation mot tilldelningsbeslut och att avtal ska tecknas med Attendo LSS AB avseende
drift av gruppbostäderna Kulgränden 15 A och Hillebardsgränden 1 F Dnr VOO 2013/0063
Ärende 14 Vård- och omsorgsnämnden 2014-04-15
Vi anser att gruppbostäderna Kulgränden 15 och Hillbarden 1 F ska bedrivas i kommunens egen
regi. Att utsätta enskilda med bestående funktionsnedsättningar och rätt till LSS-insatser, deras
personliga hem liksom det stöd och den service som de behöver och som är kopplat till deras
bostad, för regelbundna upphandlingar är att bryta den enskildes lagliga rätt till kontinuitet,
självbestämmande och integritetsskydd.
Vi har i färskt minne hur stor oro som tidigare upphandlingar och förändringar skapat hos berörda
enskilda, deras anhöriga samt hos berörd personal. De behöver trygghet och ska inte behöva oroa
sig för att deras hem, respektive arbetsplatser, läggs ut för upphandling medförande förändringar i
livs-, omsorgs- och arbetsvillkor. Detta är inte något som de berörda valt.
Även om det förfrågningsunderlag som nu används, kan anses som väl genomarbetat är det
omöjlighet att kunna förutse och beakta alla de situationer och aspekter som kan uppstå i
människors liv och i mellanmänskliga möten under avtalsperioder på flera år. I första hand
sträcker sig avtalet fram till och med 2021-09-30 men kan förlängas ytterligare tre år till och med
2024-09-30, alltså en tidsperiod som sträcker sig över två mandatperioder. Detta säkrar det
vinnande företagets situation och skulle också kunna ses som ett försök att skapa kontinuitet för
de redan drabbade personerna om bor i gruppbostäderna. Paradoxalt nog blir detta därmed en än
svårare upphandling och vanskligare avtalstecknande, eftersom här ska kunna förutses 10 års
framtida utveckling av behov, kvalitet och verksamhet. Nuvarande borgerliga majoriteten väljer
dessutom att bortse från att detta rör sig om offentlig verksamhet som leds av en folkvald nämnd.
Det borgerliga initiativet att genomföra denna upphandling 5 månader före nästa kommunval och
teckna avtal med Attendo som kan innebära en avtalsperiod om 10 år, innebär att den borgerliga
majoriteten väljer att inte ta någon som helst hänsyn till framtida valresultat 2014, 2018 och
2022.
Marknadisering av välfärdssektorn riskerar att på längre sikt leda till hårt segregerande och bli
kraftigt kostnadsdrivande. Det är stötande att stora vinstdrivande vårdföretag som Attendo ska
kunna driva skattefinansierad verksamhet och slussa vinster dit deras ägare väljer. För
politikerna blir privatiseringen ett sätt att köpa sig fri och lämna över ansvaret för verksamhetens
drift till privata aktörer på en handelsmarknad.
Vi lägger ett stort värde i en demokratisk organisationsmodell, där vi gemensamt har och tar
ansvar för varandra. Vi inom S, V och Mp är beredda att ta det ansvar som Lunds medborgare
kan kräva av oss som förtroendevalda kommunpolitiker. Vi yrkar att verksamheten övergår till
kommunal drift och består i kommunal drift vilket ger verklig trygghet och kontinuitet.
För Socialdemokratiska
gruppen

För Vänsterpartiet

För Miljöpartiet de Gröna

Ann-Margreth Olsson

Lars A. Ohlsson

Christina Sjöström
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§ 46
Yttrande - Betänkandet Framtidens valfrihetssystem inom socialtjänsten
Dnr VOO 2014/0093
Sammanfattning
Socialdepartementet har inbjudit Lunds kommun att lämna yttrande över
betänkandet Framtidens valfrihetssystem - inom socialtjänsten.
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet för yttrande till vård- och
omsorgsnämnden.
I betänkandet föreslås att landets kommuner genom en ändring i
socialtjänstlagen ska vara skyldiga att skapa förutsättningar för brukare att välja
utförare av hemtjänst. Vidare föreslås uppdrag till socialstyrelsen att utveckla
och förvalta vägledning till brukare med nedsatt beslutsförmåga och till personal
för att stödja brukare i deras val.
Beslutsunderlag
Betänkandet Framtidens valfrihetssystem
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-03-24
Yrkanden
Ann-Margreth Olsson (S) med instämmande av Lars A. Ohlsson (V) och
Christina Sjöström (MP) yrkar avslag på förvaltningens förslag på yttrande till
förmån för eget yttrande enligt följande:
Vård och omsorg sker bäst i offentlig regi. Konkurrensutsättning genom
vinstdrivande företag bidrar inte till att utveckla verksamhet och service, utan
snarare till att skattemedel ämnade för välfärd omvandlas till privata vinster.
Vinstintressen i vården är med andra ord skadligt för kvaliteten och det finns
inga empiriska observationer som tyder på att privata aktörer utför
välfärdstjänster effektivare än det offentliga. Privata företag agerar i enlighet
med marknadens kalla logik och inte utifrån demokratins ideal.
Brukarkooperativ, stiftelser och andra icke vinstdrivande företag kan däremot
vara ett alternativ om den demokratiska kontrollen garanteras.
Den generella välfärden, i vilken hemvården ingår, upplåter ett forum för att öka
den gemensamma makten över samhällsbyggandet. Brukaren är som medborgare
en integrerad part i detta demokratiska projekt och måste garanteras inflytande
och makt över sin vardag – ett inflytande som förutsätter en inkluderande och
gemensam välfärdsmodell. Genom den demokratiska kontrollen över välfärden
ges medborgarna möjlighet att styra, granska och utkräva ansvar från sina
folkvalda representanter. Dessa demokratiska fundament utmanas när de
offentliga välfärdstjänsterna övergår i privat drift. Privata företag agerar i
enlighet med marknadens kalla logik och inte utifrån demokratins ideal. Istället
för att ges möjlighet att påverka genom medborgerligt inflytande förminskas
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brukaren till en konsument, utan möjlighet till ansvarsutkrävande eller insyn i
den verksamhet som påverkas hennes vardag.
Att genom lagstiftning tvinga kommuner till konkurrensutsättning inom
hemvården vore ett kritiskt slag mot det kommunala självbestämmandet liksom
mot den gemensamma välfärdens demokratiska fundament.

Lars Johansson (M) med instämmande av Birgitta Darlin (FP), John Lager (C)
samt Maj Adolfsson (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar i
enlighet med Lars Johanssons (M) med flera yrkande om bifall till
förvaltningens förslag till beslut.
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att anta tjänsteskrivelse 2014-03-24 som nämndens remissvar på
Socialdepartementets betänkande Framtidens valfrihetssystem,
att förklara ärendet omedelbart justerat.
Reservationer
Ann-Margreth Olsson (S), Lars A. Ohlsson (V) samt Christina Sjöström (MP)
reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yttrande.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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