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Interpellation - Väljer S vinstdrivande vårdföretag
framför civilsamhället?
Beslut
Efter ytterligare inlägg av Ulrika Edman, Andreas Lundgren, Igor Jonsson,
Petter Nilsson, Åsa Bäckström, Anna-Karin Sjölander och Ulrica
Westerlund beslutar kommunfullmäktige
att avsluta överläggningen om interpellationen.

Ärendebeskrivning
Efter medgivande av kommunfullmäktige ställer Ulrika Edman (V)
följande interpellation till individ- och familjenämndens ordförande:
I den Strategiska planen som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet
gemensamt står bakom, är den politiska viljeriktningen för det framtida
Umeå bl a att samarbetet med civilsamhället ska förstärkas och utvecklas.
Socialdemokraterna har arbetat fram planen utifrån fem strategiska
utvecklingsområden, varav ett är en ”Välutvecklad ideell sektor”. Särskilt
lyfts fram att Umeå kommun i sina verksamheter aktivt ska ”söka samverkan med civilsamhället.” Vidare kan läsas: ”Den ideella sektorn med ett
väl utvecklat föreningsliv bidrar starkt till Umeås utveckling. Dess
omfattning och mångfald medverkar till att hålla Umeå samman,
medborgerligt engagemang, ökad livskvalitet och gör Umeå till en bra
kommun att bo och leva i. Den ideella sektorn bidrar till att människor
kommer samman och träffas i nya konstellationer. Samverkan mellan
olika aktörer är därför av central vikt för att stärka det civila samhället,
oavsett om det avser kultur och fritid, föreningar och
frivilligorganisationer, den offentliga sektorn eller näringslivet.”
Att utveckla kommunen långsiktigt genom att samarbeta med det civila
samhället är något som Vänsterpartiet tror starkt på. Verksamheter vars
syfte är att stärka samhället, snarare än egen ekonomisk vinning, gynnar
och utvecklar välfärden. En verksamhet som drivs av viljan att förbättra
för lokalsamhället, är mer benäget att anpassa sig utifrån brukarnas
individuella behov och ta ett vidare samhällsansvar. Med dessa
samverkanspartners kan kommunen ha konstruktiva samarbeten som
stärker kommunen på sikt.
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Tillsammans med Vänsterpartiet har den socialdemokratiska regeringen
gett direktiv till den pågående utredningen om ”reglering av offentlig
finansering av privata välfärdstjänster” vilken ska säkerställa att offentliga
medel går till det som de är avsedda för och kommer den enskilde till del.
Uppdraget är att föreslå ett nytt regelverk för den offentliga
finansieringen av privat utförda välfärdstjänster, hur krav kan ställas så
att utförare av välfärdstjänster investerar överskottet i verksamheten, hur
regelverket för upphandling av sociala tjänster kan förbättra
förutsättningarna för den idéburna sektorn samt krav på hur de offentliga
medlen i verksamheten kommer brukarna till godo.
Det har nu kommit till vår kännedom att tjänstepersoner under
sommaren sagt upp aktörer i civilsamhället framför privata aktörer på
välfärdsmarknaden avseende ensamkommande. I det mail som skickats
ut från förvaltningen angående uppsägning av platser står att det finns ett
politiskt beslut. Eftersom det inte finns någon politisk förankring om detta
hos Vänsterpartiet så förutsätter vi att det är en annan majoritet Socialdemokraterna och Moderaterna - som står bakom den
prioriteringen.
IFN har en stor utmaning för att nå en ekonomi i balans. Enligt
Vänsterpartiets uppfattning blir inte det ekonomiska läget bättre av att
medlen går till privata företagsvinster. Istället bör vår strävan vara att
utveckla mer verksamhet i egen regi på hemmaplan samt att aktivt söka
samverkan med aktörer i civilsamhället. Med vår gemensamma
viljeinriktning i form av den strategiska planen för Umeå och våra partiers
gemensamma direktiv för utredningen om att reglera vinstuttag borde
det finnas en samsyn kring vilka politiska prioriteringar som ska
genomsyra all verkställighet.
V frågar:

- Hur ser ni som socialdemokrater på att vi i Umeå kommun prioriterar vinstdrivande vårdföretag framför aktörer från civilsamhället?
Individ- och familjenämndens ordförande Andreas Lundgren (S) lämnar
följande skriftliga svar:

Verksamheten ensamkommande barn prioriterar inte vinstdrivande företag framför HVB-hem som drivs av aktörer från civilsamhället. Vid
omplaceringar där verksamheten har valt att flytta hem ungdomar från
externa aktörer prioriteras i första hand plats på kommunalt boende och i
andra hand boenden som är upphandlade och som Umeå kommun har
ramavtal med. Vid upphandling görs en bedömning utifrån tillstånd,
kvalitet, avstånd till tätorten Umeå och pris. Närhet till socialsekreterare
är viktigt ur ett barnperspektiv då socialsekreteraren blir mer tillgänglig
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och har större möjlighet att genomföra uppföljning. I det fallet
interpellanten talar om handlade det om att säga upp avtal med en
verksamhet som inte var lokaliserad i Umeå kommun och inte
ramupphandlad. Hemtagningen av ungdomar har pågått en längre tid och
det aktuella hvb-hemmet var inte bland de första utan snarare ett av de
sista där hemtagningar sker.
Det politiska beslut som hänvisats till i mailet från tjänsteman åsyftar kravet på en ekonomi i balans och den politiska viljeinriktningen att i första
hand bedriva mottagandet i kommunal regi. Socialdemokraterna har hela
tiden varit tydlig med att vi vill hålla ihop mottagandet i egen verksamhet.
Under åren har kommunen byggt upp en god kompetens och skapat en
modell med stödet i utslussningssteg som fungerat bra. Den politiska
inriktningen står socialdemokraterna fortsatt fast vid och behövs
kompletteringar av kapacitet så ska det ske lokalt. Det går i linje med att
regeringskansliet tittar på lagförslag för att begränsa
placeringsmöjligheter i andra kommuner.
Umeå kommuns verksamhet för ensamkommande har en god samverkan
med den ideella sektorn och samarbetar med ett flertal föreningar. En
särskilt grupp bestående av integrationsassistenter arbetar kontinuerligt
med samverkan med den ideella sektorn.
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