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KS 2019/120

Kommunstyrelsen

Kundval inom hemtjänsten
Ärendebeskrivning
I samband med socialnämndens beslut 2018-05-17 om handlingsplan för budget i
balans beslutade man att förorda att kundval inom hemtjänstens städinsatser, tvätt
och inköp enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem skall upphöra under 2018
och ersättas med utförare enligt lag (2016:1145) om offentlig upphandling och att
lämna ärendet vidare till kommunfullmäktige för beslut.
Beslutet och handlingsplanen upprättades i enlighet med kommunfullmäktiges
beslut 2018-06-18 § 145 angående delårsrapport 1; att uppdra till de nämnder med
negativa budgetavvikelser att skyndsamt ta fram åtgärdsplaner för budget i balans.
I återrapporteringen till kommunfullmäktige 2018-11-26 fanns dock inte beslutet
med gällande kundval inom hemtjänsten varför detta får hanteras som ett eget
ärende.
I handlingsplanen motiveras socialnämndens beslut:
Trelleborgs kommun har idag infört lagen om valfrihet vad gäller servicetjänster
som städ, tvätt och inköp. Det innebär att den enskilde fritt kan välja bland
upphandlade företag för dessa tjänster om man fått ett beslut från myndigheten att
man har det behovet. Tjänsterna utförs idag av ett flertal småföretag varav de flesta
är hemmahörande i Trelleborg. Ett system med flera små företag har visat sig svårt
skapa en enhetlig struktur och regelverk för. Verksamheten är kostnadsdrivande
både avseende priset för själva tjänsten och kostnaden för att följa upp det
ekonomiskt. Administrationen för att hantera detta är omfattande. I jämförelser
med andra kommuner och kostnader för andra upphandlingar ger det en indikator
på att om man avvecklar LOV och gör en upphandling där ett företag istället för
flera får uppdraget utföra samtliga tjänster skulle det innebära en besparing.

Beredning
Kommunledningsförvaltningen bedömer att ärendet är färdigberett från
socialnämnden.
Kommunfullmäktige avslog 2017-10-16 ett likalydande förslag från
socialnämnden.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen
besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta
att kundval inom hemtjänstens städinsatser, tvätt och inköp enligt lagen (2008:962)
om valfrihetssystem ska upphöra under 2018 och ersättas med utförare enligt lag
(2016:1145) om offentlig upphandling.

