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Konkurrensplan 2017, vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämndens beslut

Konkurrensprogram för 2017 antas.
Beslutsnivå

Vård- och omsorgsnämnden
Ärendebeskrivning

Enligt ”Policy för konkurrensprövning i Värmdö kommun” ska vård och
omsorgsnämnden årligen genomföra en konkurrensprövning och redovisa
ett konkurrensprogram för fullmäktige innehållande vilka nya områden som
ska konkurrensutsättas. Konkurrensprogrammet ska ingå i nämndens
detaljbudget.
Yrkanden

Amie Kronblad (L) yrkar bifall till liggande förslag.
Henrik Paulsen (S) yrkar i första hand att ärendet ska återremitteras och i
andra hand avslag.
Turid Stenhaugen (MP) yrkar bifall till återremissyrkandet.
Amie Kronblad (L) och Christina Svenby (C) yrkar avslag på
återremissyrkandet.
Beslutsordning

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller om det ska
återremittas och finner att det ska avgöras idag.
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag bifalles eller avslås och finner
att det bifalles.
Reservationer och protokollsanteckningar

(S)-gruppen anmäler en skriftlig resrevation.
”Det saknas motiv för de olika förslagen om konkurrensutsättning och helheten
är svår att få ett grepp om. Tjänsteskrivelsen saknar även resonemang kring
kvalitéaspekter och sociala åtaganden.
När det gäller Gustavsgården menar vi att denna verksamhet inte bör
konkurrensutsättas. Det främsta skälet till denna vår inställning är att friheten att
välja ett kommunalt drivet boende på Värmdö därmed i praktiken skulle
utsläckas.
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Av ovan anförda skäl yrkade vi att ärendet i första hand skulle återremiteras och
i andra hand yrkade vi avslag. Då våra yrkanden inte till någon del vann gehör
hos majoriteten reserverar vi oss mot beslutet att anta konkurrensplan för 2017.”

(V) anmäler en skriftlig reservation.
”Förvaltningen föreslår att nämnden antar konkurrensprogrammet för 2017, där
främsta konsekvensen blir konkurrensutsättning av driften i Gustavsgården.
Ärendet har tagits upp på KF:s förra möte och återremitterades och åter föreslås
till VON utan ombearbetning ”inbakad” i konkurrensprogrammet.
Det är obegripligt hur förvaltningen har kommit fram till detta förslag på lösning
för problemen inom verksamheten i Gustavsgården.
Att verksamheten går med underskott har varit en realitet i många år. Vi har gång
på gång påpekat att verksamheten är underfinansierat och vid budgeteringen har
man oftast missat att ta hänsyn till volymökningar, löneutveckling samt resultat
från föregående period. Vilket resulterar i att det blir omöjligt för verksamheten
att visa balans i ekonomin. Underskottet följer verksamheten från år till år och
stressar ledningen i sina prioriteringar på hur verksamheten ska drivas samt
personal politik.
Som en avgörande ursäkt till underskottet pekas ut det höga sjukfrånvarotalet.
Det är förvånande hur förvaltningen väljer att ta ställning till fenomenet. I stället
för att ta reda på vilka brister verksamheten har inom arbetsmiljön,
medarbetarnas möjligheter till samverkan i arbetsvillkoren, organisatoriska
brister osv. och ta ansvar som den offentliga arbetsgivaren samt ansvarige
myndighetsutövaren, väljer man att slippa sina åtaganden genom att överlåta
driften till privata sektorn.
Nämndens förhållning till ärendet och diskussionen blir inte bättre av att några
av ledamöterna utser sig själva till representanter till ” privata sektorn ” och
beklagar att de känner sig utmålade som ” den onde, vinstdrivande alternativet
med näste i skatteparadisen”. Nämnden är huvudmannen för Vård och
omsorgssektorn och dess ledamöter bör företräda våra skattebetalare, brukare
samt anställda.
Förvaltningen framhåller även att verksamhetens kvalitet kommer att förbättras
och försäkras genom upphandlingsunderlaget som man har använt sig av tidigare
upphandlingar. Detta stämmer dåligt överens när man tittar på innehållet.
Upphandlingsunderlagen från tidigare konkurrensutsättningar innehåller inga
garantier att spekulanterna kan eller kommer att uppfylla behoven för
verksamheten, lagkrav samt kommunens ambitioner på kvalitet i äldreomsorgen.
Dessutom finns det gällande policy dokument som förpliktigar kommunen att
behålla driften i egen regi och både brukare samt arbetstagare organisationerna
motsätter sig konkurrensutsättningen.
Därför reserverar (v)i oss mot beslutet att anta konkurrensplan 2017 för VON.”
Handlingar i ärendet

Konkurrensplan 2017
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Sändlista

Avtal- och utvecklingsenheten
Vård- och omsorgsavdelningen
Biståndsavdelningen
_______
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