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Omsorgsnämnden

Verksamhetsuppdrag, begäran om tilläggsanslag 2017
Förslag till omsorgsnämndens beslut
1. Omsorgs- och äldreförvaltningens förslag tillstyrks.
2. Omsorgsnämnden begär 263 tkr i tilläggsanslag 2017.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Omsorgsnämndens ersättning till utförarnämnden för omsorgsboenden
fastställs enligt följande:
-

Ulrika till 3 250 tkr/år, en ökning med 152 tkr per år.

-

Ekängen till 3 260 tkr/år, en ökning med 111 tkr per år.

2. Omsorgsnämnden tilldelas ökningen med totalt 263 tkr som finansieras
med kommunstyrelsens resursmedel för 2017. För 2018 och framåt uppdras
till omsorgsnämnden att hantera detta i sin internbudget.
3. Uppdrag ges till kommundirektören att revidera regelverk gällande tvist
och principer för reglering av avtalslösa tillstånd.
4. Uppdrag ges till kommundirektören att förtydliga ekonomistyrningsreglerna samt ta fram principer för ersättning till den egna
regiverksamheten.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Ärende
Omsorgs- och äldreförvaltningen och Leanlink har under hösten och vintern
förhandlat om avtal avseende verksamheter i vissa gruppbostäder för personer
med utvecklingsstörning utan att komma överens om ersättningsnivåer. I
enlighet med gällande regler har parterna överlämnat ärendet till
kommundirektören för framtagande av förslag till avgörande. Förslaget ska
sedan godkännas av kommunstyrelsen.
Kommundirektören har tagit del av förhandlingsunderlag från båda parter och
föreslår därefter följande:
För verksamheten vid gruppbostaden i Ulrika, föreslås en ersättning för 2017
med 3 250 tkr, en ökning med 152 tkr per år.
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För verksamheten vid gruppbostaden i Ekängen, föreslås en ersättning med
3 260 tkr för 2017, en ökning med 111 tkr per år.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse, verksamhetsuppdrag begäran om tilläggsanslag.docx
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Bakgrund
Enligt idag gällande regelverk kan verksamhetsuppdrag från omsorgsnämnden
lämnas enligt följande:
-

konkurrensutsättning, upphandling enligt lag om offentlig upphandling
(LOU)

-

verksamhetsuppdrag, direkt riktat uppdrag till Leanlink

-

godkännande enligt lag om valfrihetssystem (LOV)

Kommunens regelverk är i vissa avseende tvetydiga. Det gäller exempelvis
regler för när utförare ska lämna anbud och principer för avtalslösa tillstånd.
Huvudprincipen för utförarverksamheten är att man ska lämna anbud vid
upphandling. Man har dock rätt att avstå om man bedömer att verksamheten
inte kan utföras till den ersättning beställaren är beredd att utge. Vid avtalslösa
tillstånd ska utförarverksamheten driva verksamheten i samma omfattning,
kvalité mm som anges i avtal samt till den ersättning som är överenskommen
sedan tidigare.
Under en tid har förhandling avseende nedanstående avtal pågått mellan
omsorgs- och äldreförvaltningen och Leanlink. Parterna har inte kommit
överens och därför överlämnat ärendet till kommundirektören. Kommundirektören har inhämtat underlag från båda parter och överlämnar nu förslag till
avgörande till kommunstyrelsen. Förutom parternas underlag baseras förslaget
på kommunens styr- och ledningssystem och där framförallt ”Medel går före
mål”. Avgörandet rör i första hand den ekonomiska ersättningen för uppdragen.
Differens mellan förvaltningarna framgår av sammanställningen nedan:
-

Ulrika, omsorgsboende/gruppboende med sjuksköterskeinsatser och
plats i en kopplad servicebostad inklusive arbetsledning. För total
helårsersättning för det här objektet begär Leanlink 3 644 tkr och
Frösunda har i upphandling begärt 3 098 tkr. Det innebär en differens
på 546 tkr per år. Uppdraget gäller tom 2020-09-30. Justering av
ersättningen sker varje år enligt OPI.

Kommundirektörens förslag till ersättning för 2017 är 3 250 tkr, en ökning med
152 tkr
-

Ekängen, omsorgsboende/gruppboende med sjuksköterskeinsatser
inklusive arbetsledning? För total helårsersättning för det här objektet
begär Leanlink 3 521 tkr och Frösunda har i upphandling begärt 3 149
tkr. Det innebär en differens på 372 tkr per år. Uppdraget gäller tom
2021-10-31. Justering av ersättningen sker varje år enligt OPI.
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Kommundirektörens förslag till ersättning 3 260 tkr, en ökning med 111 tkr.
Förslag till sammantagen extra ersättning från omsorgsnämnden till
utförarnämnden uppgår för 2017 till 263 tkr.
Ekonomiska konsekvenser
263 tkr finansieras med kommunstyrelsens resursmedel för 2017. För 2018 och
framåt får omsorgsnämnden hantera detta i sin internbudget.
Samråd
Beredningen av ärendet har skett med stöd av kommunledningsförvaltningens
ekonomiavdelning.
Övrigt
Utökade sociala krav ska gälla både interna som externa utförare.
Omsorgsnämnden ska i sitt budgetförslag för 2018 och framåt ta hänsyn till de
förändrade ersättningsnivåerna.
Åtgärder för ställningstagande (medellång sikt):
Ökad tydlighet för den egna regin. Regelverk behöver revideras och vara
samstämmiga. Regelverken avseende tvister och principer för avtalslösa
tillstånd i Ekonomihandboken behöver revideras för att vara samstämmiga.
Verksamhetsuppdrag utmönstras som begrepp. Regler för hantering av den här
typen av uppdrag kommer at ses över i samband med förtydligande av
ekonomistyrningsreglerna.
Omsorgsnämnden ska fortsätta ställa samma krav på den egna regin som på
externa utförare gällande sociala krav mm vid konkurrensupphandling.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt 19 § medbestämmandelagen har lämnats den 2 juni.
Kommunledningsförvaltningen

Omsorgs- och äldreförvaltningen

Paul Håkansson

Linda Ljungqvist
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Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

