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§ 213 Begränsa upphandlingarna gällande LSS-boenden,
svar på motion (S)
Dnr KS 2019-517
Ärende
Lotta Bäckman (S) och Mikael Sanfridson (S) föreslår i en motion daterad
2019-07-03 att:
Huvuddelen av LSS-boenden undantas helt från upphandling
Kommunalt drivna boenden undantas från konkurrensutsättning
Varje person inom LSS ges möjligheten att välja ett kommunalt
boendealternativ
Omfattning och inriktning på upphandlingar fastställs i en så kallad
konkurrensutsättningsplan som social- och omsorgsnämnden beslutar om.
Upphandling av en verksamhet innebär ett stort fokus på kvalitet och
utveckling av verksamheterna. Som utförare krävs både en gedigen erfarenhet
och utbildning inom verksamhetsområdet, samtidigt som all de krav som ställs
i ett förfrågningsunderlag måste vara uppfyllda.
Vid ett utförarbyte erbjuds alltid nuvarande personal anställning hos den nya
utföraren. Utgångspunkten är alltid att brukarna ska påverkas så lite som
möjligt av ett utförarbyte, oavsett i vilken utsträckning den befintliga
personalen går över till den nya utföraren.
Såväl boende som anhöriga och gode män ska kunna känna trygghet både före
och efter ett utförarbyte. Här är utförarnas förhållningssätt och samverkan
mycket viktig.
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Kontinuitet i personalgrupper påverkas av många olika faktorer. Det finns
ingen garanti för kontinuitet i någon personalgrupp oavsett upphandling.
För att på bästa sätt kunna tillgodose den enskildes behov har kommunen LSSboenden med olika inriktning. Det finns stora fördelar med det både för den
enskilde och ur ett verksamhetsperspektiv. I möjligaste mån tas också hänsyn
till enskilda personers önskemål. Skulle den enskilde helt kunna välja boende
finns stor risk för att det på en gruppbostad skulle bo personer med väldigt
olika behov. Det är inte bra för de enskilda personerna, och skulle också
försvåra möjligheten till ett bra stöd.
Motionen föreslås besvaras med hänvisning till att social-och omsorgsnämnden
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enligt gällande konkurrensutsättningsplan prövar frågan om upphandling vid
varje enskilt upphandlingstillfälle med hänsyn till målgruppens känslighet inför
förändringar samt verksamhetens mål, förutsättningar, behov eller andra
särskilda skäl.
Social- och omsorgsnämnden beslut 2020-03-25, § 58
1. Social- och omsorgsförvaltningens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens beslut 2020-09-15, § 247
1. Social- och omsorgsnämndens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2020-09-29
1. Motionen besvaras med hänvisning till att social-och omsorgsnämnden
enligt gällande konkurrensutsättningsplan prövar frågan om upphandling vid
varje enskilt upphandlingstillfälle med hänsyn till målgruppens känslighet inför
förändringar samt verksamhetens mål, förutsättningar, behov eller andra
särskilda skäl.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-09-15 § 247
Protokollsutdrag social- och omsorgsnämnden 2020-03-25 § 58
Tjänsteskrivelse - Begränsa upphandlingarna gällande LSS-boenden, svar på
motion (S), 2020-02-19
Motionen
<!-- 8. File -->
Yrkanden
Lars Vikinge (C) yrkar att ärendet ska bordläggas.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på Lars Vikinges (C) yrkande att ärendet ska
bordläggas mot att ärendet ska avgöras idag och finner att kommunfullmäktige
beslutar att ärendet ska bordläggas.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 2020-11-03.
__________
Beslutet skickas till:
Motionärerna
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