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§1
Upphandling personlig assistans
Dnr KS 2018/0055

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 12 januari 2018.
Bakgrund
Denna upphandling omfattar utförande av personlig assistans enligt LSS 9 §
2 p LSS och socialförsäkringsbalken, SFB 51 kap för barn, ungdomar och
vuxna enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, som är
folkbokförda i Kalmar kommun och som valt kommunen som assistansanordnare. Insatser som ingår i biståndshandläggares alternativt Försäkringskassans beslut, ska utföras av entreprenören. Verkställigheten av insatsen ska
följa beslut och utredning från Försäkringskassa respektive kommunens
biståndshandläggare.
Uppdraget ska omfatta även delegerade HSL-insatser och kan innefatta andra
insatser enligt LSS och 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL), som ges som komplement till assistansen. Ersättningen ska under hela avtalsperioden följa den
statliga assistansersättningen.
I anbudet anges ett antal ska-krav som ska uppfyllas för att anbudet ska vara
kvalificerat.
Avtalet kommer att löpa tre år från att kontrakt undertecknats. Därefter har
beställaren en ensidig möjlighet att begära förlängning av avtalet med 1 år. Om
beställaren önskar påkalla förlängningsoption ska detta ske skriftligen senast
sex månader före avtalstidens utgång.
Överläggning
Maria Kleveborn, serviceförvaltningen, och Cecilia Frid, socialförvaltningen,
redogör för ärendet.
Under överläggningen redovisas följande förslag:
1. Ingemar Einarsson (C) föreslår att arbetsutskottet ska besluta i enlighet
med serviceförvaltningens förslag.
2. Bertil Dahl (V) föreslår att arbetsutskottet ska avbryta upphandlingen
och att ingen ny upphandling ska påbörjas.
Sedan överläggningen avslutats beslutar arbetsutskottet i enlighet med Ingemar
Einarssons förslag.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att serviceförvaltningen får i uppdrag
att slutföra upphandlingen av personlig assistans och teckna avtal med
Humana Assistans AB (org.nr 556605-3996).
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Reservation
Bertil Dahl (V) reserverar sig skriftligen mot beslutet och anför:
”Jag reserverar mig mot beslutet att göra en ny upphandling av personlig
assistans. Jag reserverar mig för mitt förslag att upphandlingen avbryts.
Ibland blir det helt fel!
Vänsterpartiet anser att tidigare beslut om att privatisera personlig assistans var
ett dåligt beslut ur flera aspekter. Det har skapat stor oro bland brukare och
anhöriga. Det är dålig ekonomi, dålig personalpolitik och kan innebära
försämrad verksamhet. Arbetet har skapat stor oro bland de anställda. Arbetet
har krävt stora resurser och mycket tid. Tidigare beslut bygger också på flera
felaktiga bedömningar.
Vi fick också rätt i vår kritik! Arbetsutskottet behandling 20 juni 2017 av anbud
efter upphandlingen visade på ett fullständigt misslyckande. De tre anbud som
lämnats in uppfyllde inte de krav som kommunen ställde på den egna
verksamheten och naturligtvis också på en eventuell entreprenad. Därför
avbryts upphandlingen. Det var bra, men tyvärr fortsatte arbetet med en ny
upphandling. Det fanns ingen anledning att starta en ny upphandling. Det är
bättre att erkänna misslyckandet, göra översyn av verksamheten tillsammans
med personalen och satsa på den egna verksamheten. Därför reserverade jag
mig mot beslutet
Sedan dess har kommunen försökt att på olika sätt trots allt få något företag
som kan ta över personlig assistans. Kommunen har t.o.m. lockat med extra
miljoner, enligt uppgift cirka 4,5 miljoner, det första året för att få någon
intresserad.
Hur långt får privatiseringshetsen sträcka sig? Privatiseringen av personlig
assistans är ett fiasko och en dyr affär för kommunen. Den innebär också en
särbehandling av företag jämfört med den egna verksamheten.
Den nuvarande kommunala verksamheten har hög kvalitet med välutbildad
och erfaren personal.
Valfriheten för personlig assistans kommer att bli noll. Det pratas mycket om
valfrihet i vissa sammanhang. När nu det kommunala alternativet helt
försvinner och bara privata finns så blir valfriheten mellan kommunal och
privat noll.
Kommunen har alltid ansvaret för verksamhetens kostnader i vissa delar och
alltid om en ’brukare’ riskerar att inte få den service personen har rätt till. Detta
kan innebära kostnader. Det finns inget i underlaget om detta.
Det är därför som upphandlingen av personlig assistans måste avbrytas.”

