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Svar på motion om att återskapa äkta valfrihet
inom hemtjänsten
Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till
kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Reservation
Carl Johan Karlson (S) reserverar sig med hänvisning till motionen.

Beskrivning av ärendet
Carl Johan Karlson och Anita Mattsson från Socialdemokraterna har i en
motion föreslagit att Tyresö kommun ska inleda ett arbete för att återgå till lag
(2007: 1091) om offentlig upphandling (LOU) istället för lagen (2008:962) om
valfrihetssystem (LOV), när det gäller upphandling inom hemtjänst och
socialpsykiatriskt boendestöd i hemmiljö.
Socialförvaltningen har skrivit ett förslag till svar på motionen.

Ordförandeutlåtande
För oss i alliansen har LOV betraktats som ett naturligt steg och utgör en
utveckling av den tidigare förda politiken i kommunen. Målsättningar har dels
varit att konkurrensutsätta den kommunala verksamheten och att erbjuda större
valfrihet till medborgarna. Socialförvaltningen är numera också organiserad
utifrån en beställar- och utförarmodell som lämpar sig väl för ett
valfrihetssystem i enlighet med LOV.
De brukarundersökningar som utförts visar att brukarna generellt sett är mycket
nöjda med den service de får i Tyresö. 2017 svarade hela 91 procent att de var
nöjda eller mycket nöjda. En siffra som är högre än både länet och riket.
Att LOV dessutom stimulerar företagsamhet, grunden för vår välfärd, är att
betrakta som en positiv bonus.
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Yrkande
Carl Johan Karlson (S) yrkar att socialnämnden ska föreslå kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Peter Söderlund (MP) stödjer socialdemokraternas yrkande.
Gerd Dufberg (M) och Peter Freij (M) yrkar bifall till ordförandens förslag.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om socialnämnden bifaller ordförandeförslaget.
Ordförande ställer frågan om socialnämnden bifaller Carl Johan Karlsons (S)
yrkande.
Socialnämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.

Bilagor
Svar på motion.pdf
Motion om att återskapa äkta valfrihet inom hemtjänsten.pdf
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