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Sluta upphandla människors liv, svar på motion
(V)

Dnr ÄN 2020-358
Ärende
Jessica Eek (V) och Jane Karlsson (V) föreslår i en motion daterad 2019-08-20
att Linköpings kommun slutar upphandla människors boenden, samt att
Linköpings kommun återtar upphandlade boenden efterhand som avtal löper ut
Motionärerna anser att upphandlingar innebär en otrygghet för den enskilde.
Motionärerna menar också att alla förutsättningar såsom personal, möbler i
boendet och matvanor ändras för den enskilde vid ett utförbyte.
Äldrenämnden har antagit en plan för konkurrensutsättning som ska gälla
under innevarande mandatperiod. Utgångspunkten i
konkurrensutsättningsplanen är att verksamheter i särskilt boende för äldre
generellt ska upphandlas. Undantag kan göras vid varje enskilt
upphandlingstillfälle med hänsyn till målgruppens känslighet inför
förändringar respektive verksamhetens mål, förutsättningar, behov eller andra
särskilda skäl.
Konkurrensutsättningsplanen präglas av det övergripande målet goda
välfärdstjänster med hög tillgänglighet. Vägledande är också att leverera
högsta möjliga kvalitet för skattemedlen oavsett utförare.
Upphandling av en verksamhet innebär ett stort fokus på kvalitet. I
förfrågningsunderlagen ställs omfattande krav på både utförarens kompetens,
samt på kvalitet och innehåll i insatsen. Den enskildes delaktighet över hur
insatserna utformas är också central. Vid ett utförarbyte erbjuds alltid
nuvarande personal anställning hos den nya utföraren.
Social- och omsorgsförvaltningen föreslår att motionen avslås med hänvisning
till äldrenämndens plan för konkurrensutsättning samt de särskilda
verksamhetskraven i förfrågningsunderlag som ställs vid upphandling samt i
verksamhetsuppdrag.
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Yrkanden
Mikael Sanfridson (S) yrkar bifall till motionen från den socialdemokratiska
gruppen.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag respektive
socialdemokraternas yrkande. Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
Äldrenämndens beslut
1. Social- och omsorgsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Social- och omsorgsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås med hänvisning till social- och omsorgsnämndens
respektive äldrenämndens plan för konkurrensutsättning samt de särskilda
verksamhetskraven i förfrågningsunderlag som ställs vid upphandling samt
i verksamhetsuppdrag.
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