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Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden har beretts tillfälle att inkomma med yttrande avseende
motion av Anders Skans (V) om offentligt drivna vårdboenden.
I motionen framförs yrkande att kommunstyrelsen får i uppdrag att verka för att Skånes
Kommuner, i stället för att göra stora privata ramupphandlingar, utarbetar ett system där
kommunerna ordnar de aktuella boendena och behandlingarna i offentlig regi.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen framför i ärendet att det inte stämmer att vårdbolag
som ägs av kommunerna inte behöver upphandlas för att platserna ska kunna nyttjas av de
ägande kommunerna. Vidare framför förvaltningen behovet av en bredd av vårdalternativ för
att tillgodose behoven hos nämndens brukare. Förvaltningen bedömer att det inte är möjligt för
ett bolag att tillhandahålla den bredd av vårdalternativ som behövs för att täcka behoven, oavsett
om bolaget drivs av vinstintresse eller inte.
Förslag till beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende motion av Anders
Skans (V) om offentligt drivna vårdboenden.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till kommunfullmäktige.
3. Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen
besvarad.

Beslutsunderlag
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Motion av Anders Skans (V) om offentligt drivna vårdboenden
G-Tjänsteskrivelse - ASN 201217 Motion av Anders Skans (V) om offentligt drivna
vårdboenden
Förslag till yttrande - ASN 201217 Remissvar angående motion från Anders Skans (V) om
offentligt drivna vårdboenden.
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Beslutsplanering

ASN presidieberedning 2020-11-24
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 2020-12-02
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-12-17
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Ärendet
Aktuell motion

Motionären yrkar att kommunstyrelsen får i uppdrag att verka för att Skånes Kommuner, i stället
för att göra stora privata ramupphandlingar, utarbetar ett system där kommunerna ordnar de
aktuella boendena och behandlingarna i offentlig regi.
I motionen anges att anledningen till att Skånes Kommuner fått uppdraget att göra
upphandlingar är att det i många fall behövs specialboenden, eller behandlingar, som inte varje
kommun kan driva i egen regi. Motionären menar att i stället för upphandling av privata
boenden ska Skånes Kommuner samordna utbyggnaden av behovet av boenden och
behandlingsformer i de olika kommunerna. Motionären menar att vårdbolag som ägs av
kommunerna inte behöver upphandlas utan platserna kan utnyttjas av de ägande kommunerna.
Det ger verksamheter i offentlig regi fria från vinstintressen.
Motionären använder VoB Syd AB som ett exempel på vad som bör utvecklas. VoB Syd AB ägs
av Skånes Kommuner och Kommunalförbundet Kronoberg. VoB Syd AB har idag
verksamheter inom Individ- och familjeomsorg. Boendeplaceringarna bekostas av de kommuner
som använder platserna men samtliga kommuner garanterar kostnaderna för eventuellt obesatta
platser. Motionären menar att VoB Syd AB kan ges ett vidgat uppdrag eller kan fler liknande
kommunalt ägda bolag utvecklas, inom exempelvis LSS och äldreomsorg. Motionären menar att
vi på detta sätt får verksamheter i offentlig regi, fria från vinstintressen.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningens vidare utredning och bedömning
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen menar att det inte stämmer att vårdbolag som ägs av
kommunerna inte behöver upphandlas för att platserna ska kunna nyttjas av de ägande
kommunerna. Skånes Kommuner har i april 2020 gjort en analys av bolaget VoB Syd AB. Av
analysen framgår att Skånes Kommuner har gjort bedömningen att VoB Syd AB måste lämna
anbud och bli antagen i upphandlingarna för att ägarkommunerna ska kunna avropa tjänsterna
och följa Lagen om offentlig upphandling (LOU).
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har ingen åsikt i frågan om att VoB Syd AB ska ges ett
vidgat uppdrag eller att fler likande kommunalt ägda bolag utvecklas inom LSS eller äldreomsorg
då de vårdformerna inte ingår i arbetsmarknads- och socialnämndens ansvarsområden.
Arbetsmarknads- och socialnämnden har idag tillgång till verksamheter i offentlig regi genom att
VoB Syd AB´s verksamheter inriktar sig på de målgrupper som enligt reglementet ingår i
nämndens uppdrag. Arbetsmarknads- och socialnämnden nyttjar de verksamheter som ägs av
VoB Syd AB men utbudet täcker inte alla de behov som nämndens brukare har. Nämnden
använder även de vårdgivare som ingår i Skånes Kommuners ramavtal och i vissa fall, då
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behoven inte kan tillgodoses inom upphandlad vård eller det är fullbelagt, även vårdgivare som
inte ingår i Skånes Kommuners ramavtal.
För att på bästa sätt tillgodose varje brukares individuella behov behövs en bredd av
vårdalternativ. Behoven hos brukarna kan handla både om behandlingens innehåll gällande vård,
stöd eller struktur men det kan även handla om geografiskt läge. Vårdgivaren kan ha specialiserat
sig på särskilda målgrupper till exempel personer med pågående LARO-behandling1, personer
med samsjuklighet i form av missbruk och samtidig psykisk sjukdom, endast kvinnor med
missbruk, personer med självskadebeteende, HVB för flickor 12-13 år. De kan även ha specifika
behandlingsinnehåll som att genomföra utredningar av ungdomar, ge intensivt stöd vid utsluss
från HVB eller vara mindre enheter som bara tar emot 3-4 brukare. Geografiskt läge kan handla
om att verksamheten har en lugn och vilsam närmiljö, att det ligger isolerat och svårtillgängligt
eller nära eller i Malmö eller annan tätort. Det kan även handla om brukare som har behov av att
vara på ett HVB som ligger nära någon anhörigs bostadsort för att upprätthålla eller bygga en
relation.
Precis som motionären skriver är det inte möjligt för varje kommun att driva specialboende eller
behandlingar. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer inte heller att det är möjligt för
ett bolag att tillhandahålla den bredd av vårdalternativ som behövs för att täcka alla behov hos
nämndens målgrupper, oavsett om det drivs av vinstintresse eller inte.
Ansvariga

Petra West Stenkvist Enhetschef
Rebecca Bichis Avdelningschef
Britt-Marie Pettersson Förvaltningschef
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