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Motion om förtydligande i respektive ändring av reglemente för Vård- och omsorgsnämnden
I vård- och omsorgsnämndens reglemente anges att nämnden ansvarar bland annat för insatser
enligt socialtjänstlagen och enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Men inget
nämns specifikt om nämnden också har rätt att besluta i frågan om vilken form av drift dessa
boenden ska ha, dvs om de ska vara i egen kommunal regi eller i form av entreprenad som
upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling, LOU.
I juni beslutade en majoritet i kommunfullmäktige att Ragnvallagården och Lussebäcksgården skulle
återgå i kommunal regi när avtalet med Vardaga löper ut i mars nästa år. Bakom detta beslut stod
Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna.
En ledamot i alliansen har nu överklagat kommunfullmäktiges beslut med hänvisning bland annat till
att det sedan många år varit vård- och omsorgsnämndens ansvar att besluta om driften och att
kommunfullmäktige därmed inte kan överpröva och ändra nämndens beslut. Ärendet ligger nu hos
förvaltningsrätten för avgörande.
Kommunfullmäktige är stadens högsta beslutande organ. Upphandling enligt LOU av vårdboenden är
en principiellt så viktig fråga, att vi anser att kommunfullmäktige borde ta beslut om detta. Likaså
anser vi att detta även skulle gälla beslut om införande av valfrihetssystem enligt lagen om
valfrihetssystem, LOV, som å andra sidan specifikt nämns i vård- och omsorgsnämndens reglemente.
Eftersom frågorna om LOU och LOV är av högst principiell karaktär och för att föregripa att liknande
situationer som den som nu uppstått kring LOU återigen uppstår, vill Vänsterpartiet därför yrka på
att följande förtydligande/ändring görs i vård- och omsorgsnämndens reglemente:




Att beslut om upphandling av vårdboende enligt lagen om offentlig upphandling, LOU, ej kan
tas av nämnden utan ska hänskjutas till kommunfullmäktige
Att beslut om upphandling av LSS-boende enligt lagen om offentlig upphandling, LOU, ej kan
tas av nämnden utan ska hänskjutas till kommunfullmäktige
Att beslut om införande av valfrihetssystem för vårdboende enligt lagen om valfrihetssystem,
LOV, ej kan tas av nämnden utan ska hänskjutas till kommunfullmäktige
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