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§4
Förlängning av avtal med Frösunda LSS AB om driften av daglig verksamhet Farsta
BESLUT
Stadsdelsnämnden förlänger avtalet med Frösunda LSS AB om driften av daglig verksamhet
Farsta från och med den 1 mars 2015 till och med den 28 februari 2017.
Ärendet
Vid sammanträdet den 20 oktober 2011 beslutade stadsdelsnämnden att tilldela Frösunda
LSS AB ansvaret för driften av daglig verksamhet Farsta enligt lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade. Beslutet gällde från den 1 mars och tre år framåt och kan
förlängas i ytterligare två år om parterna träffar en överenskommelse om det senast den 31
augusti i år.
Förvaltningen föreslår att nämnden förlänger avtalet från och med den 1 mars 2015 till
och med den 28 februari 2017.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2014-05-19.
Dnr 2.2.2-359/2014
Förslag till beslut
Ordföranden Lars Jilmstad m fl (M) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.
Gunnar Sandell m fl (S) yrkade att nämnden skulle avslå förvaltningens förslag och lade
fram ett eget förslag.
Lars Bäck (V) yrkade att nämnden skulle avslå förvaltningens förslag och lade fram ett
eget förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt
förvaltningens förslag.
Sebastian Sandström (MP) anmälde att miljöpartiet inte deltar i beslutet.
Lars Bäck (V) anmälde ett särskilt uttalande.
Reservation
Gunnar Sandell m fl (S)
Vi avslår förvaltningens förslag. Vi uppdrar åt förvaltningen att återta verksamheten i
egen regi.
Reservation
Lars Bäck (V)
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Vi yrkar avslag på förslaget till beslut och föreslår istället nämnden att besluta
att uppdra till förvaltningen att förbereda för ett återtagande av verksamheten från den 1
mars 2015 samt att erbjuda befintlig personal vid enheterna Höken, Stora Edsvalla och
Lilla Edsvalla anställning.
Särskilt uttalande
Lars Bäck (V)
Frösunda LSS ägs via en komplicerad kedja av svenska och utlandsregistrerade moderoch koncernbolag såsom Frösunda Holdco AB och Frösunda Luxco SARL i slutändan av
HG Capital. Inom LSS-området generas vinsterna genom att företagen ”lagrar vinsterna”
som senare lyfts i samband med ägarskiften såsom när Polaris Private Equity sålde
Frösunda till HG Capital för 1,3 miljarder kronor.
Samtidigt under tiden används kassaflödet som utgörs av våra gemensamma skattemedel
till att betala av koncerninterna skulder, investeringar samt slutligen förvärv av mindre
aktörer som skapar en s.k. oligopolmarknad dominerad av nå få stora aktörer. Därigenom
upparbetas ett värde samtidigt som företagen kan undvika eller minimera bolagsskatten.
Eftersom hela företagskonstruktionen ytterst har sin hemvist i s.k. skatteparadis så
undviks även i slutändan beskattning på den vinst som uppstår vid försäljning av denna
typ av företag. Hela affärsidén känns ganska oetisk eftersom det handlar om att göra
vinster på de skattemedel som anslås för att skapa en bra tillvaro för personer med olika
former av funktionsnedsättningar. Förlorare blir brukarna, personalen och skattebetalarna,
de enda vinnarna är ägarna bakom de olika s.k. riskkapitalbolagen som i praktiken inte
tagit några risker.
Mot den bakgrunden, men också det faktum att det stundar allmänna val vid vilken frågan
om vinster i välfärden kommer att vara en av frågorna i fokus för partierna och väljarna,
tycker vi att det är anmärkningsvärt att förslaget om en förlängning av avtalet väcks.
Skulle avtalet förlängas så innebär det i praktiken att tillträdande parlamentarisk majoritet
oavsett valutgång binds upp under nästan hela den kommande mandatperioden till att föra
tidigare majoritets politik oavsett vad väljarna har uttryckt vid det kommande valet.
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