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Motion från Helena Falk (V) m.fl Verka för offentliga
vårdboenden
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen
beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta
att

anse motionen besvarad med hänvisning till vad som
redovisats i ärendet.

Sammanfattning
Helena Falk (V) och Sven-Bertil Persson (V) yrkar i motion
inkommen den 4 juli 2020 att kommunfullmäktige ska besluta att
uppdra åt kommunstyrelsen att verka för att Kommunförbundet
Skåne (Skånes kommuner), istället för att göra stora
ramupphandlingar, ska utarbeta ett system där kommunerna
bedriver de aktuella boendena och behandlingarna i offentlig regi.

Underlag för beslutet







Postadress

Box 41
221 00 Lund

Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-09-20 Motion från
Helena Falk (V) m.fl. Verka för offentliga vårdboenden
Protokollsutdrag socialnämnden 2021-06-09 § 89 Remissvar i
ärende Motion från Helena Falk (V) m.fl. Verka för offentliga
vårdboenden
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-31 Yttrande
avseende motion Verka för offentligt drivna vårdboende
Protokollsutdrag vård- och omsorgsnämnden 2021-09-15
§ 80 Yttrande avseende motion Verka för offentligt drivna
vårdboenden, inkl. gemensam reservation (V och FI)
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-26
Yttrande avseende motion Verka för offentligt drivna
vårdboenden
Motion från Helena Falk (V) m.fl. Verka för offentliga
vårdboenden, inkommen 2020-06-01
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Bruksgatan 22

Telefon växel
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Ärendet
Bakgrund
Helena Falk (V) och Sven-Bertil Persson (V) yrkar i motion
inkommen den 4 juli 2020 att kommunfullmäktige ska besluta att
uppdra åt kommunstyrelsen att verka för att Kommunförbundet
Skåne (Skånes kommuner), istället för att göra stora
ramupphandlingar, ska utarbeta ett system där kommunerna
bedriver de aktuella boendena och behandlingarna i offentlig regi.

Föredragning
Skånes kommuner har ramavtal avseende vård- och
omsorgsboenden och behandlingar som inte varje enskild kommun
själv kan erbjuda. Ramupphandlingen genom Skånes kommuner
bidrar till en mångfald i val av insatser och geografisk placering som i
många fall är nödvändiga. Socialnämnden har under lång tid haft
som strategi att söka samarbete med andra kommuner samt med
Region Skåne för att utveckla ändamålsenliga insatser med hög
kvalitet. Genom samarbete möjliggörs att särskild kompetens och
specialisering kan nå fler medborgare.
Lunds kommun har genom sin storlek kapacitet att svara för
övervägande delar av vård- och omsorg inom egen regi eller genom
avtal om extern regi. Användningen av externa platser för
exempelvis vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde, oavsett
driftsform, bedöms som ett andrahandsval.
Motionen föreslås anses vara besvarad med hänvisning till vad som
redovisats i ärendet.

Beredning
Ärendet har beretts av kommunkontoret via remiss till
socialnämnden samt vård- och omsorgsnämnden.

Barnets bästa
Samhället har ett stort ansvar för barn- och unga i samhällsvård.
Barnets bästa ska vara avgörande vid beslut och insatser som berör
vården.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.
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Christoffer Nilsson
kommundirektör

Beslutet skickas till
För kännedom:
Motionärerna

Vesna Casitovski
kanslichef

