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Socialnämnden

Remiss från KSAU motion "Offentligt drivna
vårdboenden"
Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå socialnämnden att besluta att
föreslå kommunfullmäktige att besluta:
Anse motionen besvarad.

Ärendebeskrivning
Christel Lindqvist (V) m.fl. (motionärerna) har den 17 mars 2020 inkommit med en motion
till kommunfullmäktige i Höör. I motionen anför motionärerna att Kommunförbundet Skåne
idag genomför ett stort antal ramupphandlingar för en rad olika boenden och
vårdinrättningar. Kommunerna som är medlemmar i kommunförbundet kan sedan avropa
platser utifrån ramavtalen.
Anledningen till att upphandlingarna sker genom kommunförbundet är den höga graden
av specialisering vilket gör det svårt för enskilda kommuner att driva, eller upphandla,
varje enskild typ av boende eller vårdinrättning.
Idag äger Kommunförbundet Skåne och Kommunalförbundet Kronoberg gemensamt VoB
Syd AB som driver en rad typer av boenden och vårdinrättningar. Motionärerna föreslår
att VoB kan få ett utökat uppdrag eller att nya bolag kan skapas för att bedriva
verksamhet inom till exempel LSS eller äldreomsorg.
Mot denna bakgrund föreslår motionärerna att kommunfullmäktige ska uppdra till
kommunstyrelsen ska få i uppdrag att verka för att kommunförbundet ska utarbeta ett
system där kommunerna ordnar de aktuella boendena och behandlingarna i offentlig regi.
Som ett led i den fortsatta beredningen har KSAU beslutat att ställa följande frågor till
Socialnämnden. Socialnämndens svar följer nedan på respektive fråga;
a. Hur många platser avropar Höörs kommun för närvarande från Kommunförbundet
Skånes upphandlingar? 41 platser, samtliga avser särskilt boende för äldre.
b. Hur många platser köper Höörs kommun för närvarande från VoB Syd?
Inga
c. Bedömer socialnämnden att det varit fördelaktigt att använda sig av tjänster genom
VoB Syd relativt till att avropa platser från Kommunförbundets upphandlingar?
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Socialnämnden bedömer att båda behövs då de kompletterar varandra, socialnämnden
behöver utöver dessa ibland avtala med andra aktörer. Detta då socialnämndens
verksamhet riktar sig mot medborgaren med många olika behov, behoven kan uppstå
plötsligt och det är av vikt att lämplig insats finns tillgänglig vid den tidpunkt den
efterfrågas.

Leona Stehn
Socialt ansvarig socionom
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