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Kf §76  Dnr: KS.2012.114  
 
Svar på motion angående privatiseringen av hemtjänsten 
 
Ärendebeskrivning 
Curt Vang (K) har lämnat in en motion om krav på villkor i upphandlingen av 
tjänster för hemtjänsten, baserat på Lagen om valfrihetssystem (LOV). 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 5 juni 2012 att remittera motionen till 
socialnämnden för beredning i samråd med upphandlingsenheten. 
  
Socialförvaltningen upprättade i samråd med upphandlingsenheten ett svar på 
motionen, daterat den 29 juni 2012. Socialnämnden beslutade den 29 augusti 
2012, att föreslå kommunstyrelsen att motionen angående privatisering av 
hemtjänsten skulle anses besvarad med upprättat förslag till svar. Detta blev också 
kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige. 
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 22 november 2012, beslutades att 
återremittera motionen för att belysa förutsättningar till krav på kollektivavtal i 
upphandling, att undersöka om kravet på meddelarskydd kan ställas i samband 
med upphandling, att ytterligare/tydligare beskriva hur kontrollfunktionerna ska 
fungera när det gäller kvaliteten samt att redovisa hur man kan få insyn i 
verksamheten. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 11 december 2012, att återigen remittera 
motionen angående privatiseringen av hemtjänsten till socialnämnden att i samråd 
med upphandlingsenheten ytterligare bereda ärendet enligt intentionen i 
kommunfullmäktiges återremissbeslut. 
 
Socialnämnden har vid sammanträde den 5 mars 2013 beslutat föreslå 
kommunstyrelsen att motionen angående privatisering av hemtjänsten ska anses 
besvarad med upprättat förslag till svar, daterat den 7 februari 2013. 
 
Kommunstyrelsen har tillstyrkt socialnämndens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motion angående privatiseringen av hemtjänsten, daterad den 18 maj 2012 
Kommunstyrelsen den 5 juni 2012, § 217 
Svar på motion angående privatiseringen av hemtjänst, daterat den 29 juni 2012 
Socialnämnden den 29 augusti 2012, § 129 
Kommunstyrelsen den 23 oktober 2012, § 387 
Kommunfullmäktige den 22 november 2012, § 161 
Kommunstyrelsen den 11 december 2012, § 471 
Svar på återremitterad motion angående privatiseringen av hemtjänsten, daterat 
den 7 februari 2013 
Socialnämnden den 5 mars 2013, § 24 
Kommunstyrelsen den 23 april 2013, § 174 
Kommunstyrelsen den 7 maj 2013, § 202 
 
Sammanträdet ajourneras klockan 20.05 - 20.20 
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Kf §76 (forts.) 
 
Yrkande 
Åke Ljunggren (S): ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram krav, alternativt 
policy, avseende upphandlingsreglemente med sociala villkor med särskild 
inriktning på kollektivavtal och meddelarskydd i Gislaveds kommun. 
 
Niclas Palmgren (M), Börje Malmborg (KD), Bengt Peterson (C) och Lars Larsson 
(C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Niclas Palmgren (M): Avslag på Åke Ljunggrens (S) yrkande. 
 
Amir Horociz (V), Curt Vang (K) och Marie Johansson (S): Bifall till Åke 
Ljunggrens yrkande. 
 
Erik Andersson (K): I första hand återremiss med utredningsuppdrag enligt Åke 
Ljunggrens (S) yrkande. I andra hand bifall till motionen. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens 
sammanträde eller återemitteras enligt Erik Anderssons (K) förstahandsyrkande 
och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens 
sammanträde. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag och Erik 
Anderssons (K) andrahandsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på Åke Ljunggrens (S) tilläggsyrkande 
och finner att kommunfullmäktige avslår det. 
 
Omröstning begärs. 
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition: 
JA-röst för avslag på Åke Ljunggrens (S) tilläggsyrkande. 
NEJ-röst för bifall till Åke Ljunggrens (S) tilläggsyrkande. 
 
Omröstningsresultat 
Omröstningen utfaller med 26 JA-röster och 22 NEJ-röster. 1 plats är obesatt. 
Kommunfullmäktige har således beslutat att avslå Åke Ljunggrens (S) 
tilläggsyrkande. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att motionen angående privatisering av hemtjänsten ska anses besvarad med 

hänvisning till upprättat svar, daterat den 7 februari 2013. 
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Kf §76 (forts.) 
 
Reservation 
Marie Johansson (S), Evangelos Varsamis (S), Margareta Lindgren (S), Gunnel 
Augustsson (S), Åke Ljunggren (S), Hasse Johansson (S), Rose-Mari Modén (S), 
Ylva Samuelsson (S), Jörgen Karlsson (S), Tommy Stensson (S), Lena Åsberg (S), 
Jessica Westman (S), Ingebert Magnusson (S), Laila Andersson (S), Kjell Thelin (S), 
Naile Azizi (S) samt Marie-Louise Dinäss (S) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Åke Ljunggrens (S) yrkande. 
 
Curt Vang (K) och Erik Andersson (K) lämnar skriftlig reservation till förmån för 
eget yrkande enligt bilaga till protokollet. 
 
 
Expedieras till: 
Socialnämnden 
Kommunstyrelsekontoret, upphandlingsfunktionen 
 


