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RESERVATION ANGÅENDE § 1026
Den socialdemokratiska gruppen i socialnämnden reserverar sig härmed å det
kraftigaste mot besluten tagna på socialnämndens möte den 25 april 2007, § 1026.
Som socialdemokrater och förtroendevalda i socialnämnden är vårt yttersta mål när
det gäller hemtjänsten att Tyresös äldre ska få en god omvårdnad på ett effektivt sätt.
Beslutet som vi reserverar oss mot handlar om införande av kundval i
äldreomsorgens hemtjänst. Vi socialdemokrater anser att det inte går att fatta beslut i
frågan då majoriteten har valt att delegera fastställandet av förfrågningsunderlaget,
samt beslutet av vilka utförare som skall väljas. Utifrån underlaget i §1026 finns det
för många oklarheter om hur kundvalsystemet är avsett att fungera i praktiken, varpå
vi anser att fastställandet av förfrågningsunderlaget skall underställas
socialnämnden. Att så inte kommer göras har både demokratiska brister och bryter,
enligt vår mening, mot kommunallagen.
Kommunallagen stipulerar i 6:34 1p bland annat att ärenden som avser
verksamhetens mål, inriktning eller kvalitet inte får delegeras. Hur den borgerliga
majoriteten kommit fram till att en upphandling av äldreomsorg inte har med kvalitet
att göra är märkligt och oroande. Särskilt mot bakgrund av att det i handlingarna
tjänsteutlåtandet betonas att det endast är kvalitén som är avgörande. Hanteringen
av detta ärende är dålig och oförenliga med kommunallagens regler.
Det andra stora problemet är de demokratiska bristerna i hanteringen av ärendet. Av
den tjänsteskrivelse som fattades beslut om i § 1026 saknas exempelvis information
om krav på kollektivavtal, krav på meddelarskydd och vilket pris som skall användas.
Vidare framgår inte vilka krav som kommer ställas på miljöpolicys, samt hur
kommunens insyn och uppföljning kommer att säkras i praktiken. Dessa frågor är
avgörande för oss socialdemokrater när vi fattar beslut i frågan om kundval. Tyvärr
framgår inte dessa frågor av tjänstskrivelsen och därför kan vi inte heller fatta ett
beslut om hur vi ser på förslaget med kundval.
På socialnämndens möte fick vi dock i vissa avseenden något som liknade svar,
tyvärr var dessa långt ifrån tillfredställande. Den borgerliga majoriteten förklarade att
de inte kommer ställa krav på att de utförande företagen har tecknat kollektivavtal.
Som skäl angavs ”att det är inte lag på att kollektivavtal skall tillämpas.” Med sitt
agerande riskerar Tyresö kommun att underminera det system på arbetsmarknaden
som sedan 30-talet varit rådande på arbetsmarknaden. Kollektivavtalen är de avtal
bland annat som reglerar minimilöner för de anställda. Att Tyresö kommun inte kräver
kollektivavtal av sin utförare är inte bara ett hot mot de anställda utan också mot
andra seriösa företag som har undertecknat kollektivavtal. Den konkurrens som de
borgerliga säger sig värna blir därmed snedvriden. Det praktiska handlingssättet går
alltså stick i stäv med vad den borgerliga regeringen förklarat, det vill säga att
kollektivavtalet ska värnas.

Postadress:

Björkbacksvägen 37 (gaveln) – 135 40 Tyresö
08-712 80 30 Telefax: 08-742 15 64

Telefon:

Hemsida: www:tyreso.sap.se

RESERVATION
i Tyresö

På mötet framgick också muntligen att det pris som kommer gälla för de
upphandlade utförarna inte är fastställt. Den borgerliga majoriteten talade i lösa
ordalag om att samma förutsättningar skall gälla för kommunens verksamhet och de
privata utförarna. Denna grundinställning är oklanderlig, men borgerliga dogmatiker
har i många kommuner valt att subventionera privat verksamhet av ideologiska skäl.
Således är det oroande att något pris ännu inte är bestämt.
Vidare framgick det på mötet att den borgerliga majoriteten inte resonerat kring
resultatet av att privata utförare inte omfattas av meddelarskyddet, såsom den
kommunala verksamheten. Detta kan komma att vara ett hot mot Tyresös äldre och
det är märkligt att den borgerliga majoriteten inte har en åsikt i frågan.
Sammanfattningsvis vill vi socialdemokrater reservera oss mot det faktum att den
borgerliga majoriteten valt att strunta i kommunallagen och delegera upphandlingen
av en så pass viktig fråga som denna. Vi anser att vi inte på grundval av
tjänsteskrivelsen kan veta hur de invändningar som har rests ovan kommer att
hanteras vid upphandlingen. Mycket tyder dock på att den borgerliga majoriteten är
likgiltiga mot dessa invändningar, vilket också föranleder oss att reservera oss mot
att dessa inte kommer behandlas då frågan framgent är delegerad. Det är med oro vi
konstaterar att denna fråga har präglats av ett demokratiskt underskott.
För den socialdemokratiska socialnämndsgruppen

Mathias Tegnér
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