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Funktionsstödsnämnden
Datum

2020-11-20

Yttrande

Adress

205 80 Malmö
Diarienummer

Till

FSN-2020-1632

Kommunfullmäktige

Remiss angående Motion av Anders Skans (V) om offentligt drivna
vårdboenden
STK-2020-922

Funktionsstödsnämnden föreslås besluta att lämna följande yttrande:
Yttrande

Funktionsstödsförvaltningen avropar externa boendeplatser enligt LSS och platser på
boenden enligt socialtjänstlagen från Skånes Kommuners ramavtal vilket är upphandlat
enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Tidigare fanns även ett ramavtal inom Malmö
stad, som nämnden avropade platser från, men hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslutade
att Malmö stad inte skulle genomföra en förnyad upphandling när detta ramavtal löpte ut
2019-08-31 (Dnr HVO-2018-300).
Skånes Kommuners olika ramavtal är komplement till kommunal verksamhet och omfattar
vård och omsorg, individ- och familjeomsorg och handledning. Den senaste
ramavtalsupphandlingen genomfördes för 46 kommuner från Skåne, Kronobergs och
Hallands län.
Vid varje placering görs en individuell bedömning av den aktuella brukarens behov som
sedan matchas mot ett stort antal boenden som finns inom ramavtalet. 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
även om geografiskt läge.
Precis som motionären skriver är det inte möjligt för varje kommun att driva specialboende
eller behandlingar. Funktionsstödsnämnden bedömer inte heller att det är möjligt för ett
bolag att tillhandahålla den bredd av alternativ som behövs för att täcka alla behov hos
nämndens målgrupper, oavsett om det drivs av vinstintresse eller inte.
Nämndens behov och möjligheterna att tillgodose dem genom många olika aktörer behöver
finnas för att skapa flexibilitet och kostnadseffektivitet. Nämnden ser därför fördelar med att
kunna avropa boendeplatser från Skånes Kommuners ramavtal som ett komplement till
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placering i nämndens egna verksamheter. Nämnden ser även fördelar med att det inte är
kommunen som riskerar att ha tomma platser i en verksamhet som startas upp utifrån att
andra kommuner ska köpa platser.
Funktionsstödsnämnden menar att det inte stämmer att vårdbolag som ägs av flera
kommuner 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). Ett kommunägt bolag verkar i
konkurrens med andra aktörer på marknaden.
Utifrån ovanstående föreslår funktionsstödsnämnden att kommunfullmäktige avslår
motionen.

Ordförande

Roko Kursar
Nämndsekreterare]

Jesper Salö
[Här anger du om det finns reservationer/särskilda yttranden]

