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Remiss - Yttrande över bolagisering av kommunal
verksamhet inom vård- och omsorgsnämndens
verksamhetsområde.
Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 11 september 2019 § 142 att principiellt
ställa sig positiv till att överföra den kommunala hemtjänsten, kommunens
vårdboende samt LSS-verksamheten till ett helägt kommunalt bolag samt
att skicka förslaget till vård- och omsorgsnämnden för yttrande senast den
11 oktober 2019

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-09-19
Yttrande över bolagisering av kommunal verksamhet inom vård- och
omsorgsnämndens verksamhetsområde, daterad 2019-09-18
KS § 142, daterad 2019-09-11
Initiativärende: Uppdrag med anledning av budget 2019: Bolagisering av
delar av vård- och omsorgsverksamheten
Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson, 2019-08-28
Utredning; Slutlig version, Bjuvs kommuns förslag till bolagisering av social
omsorgsverksamhet
Ekonomiska effekter av bolagisering socialtjänst Bjuvs kommun

Ärendet

De ekonomiska förutsättningarna för de kommande åren visar att
verksamheterna inom äldreomsorgen står inför nya utmaningar. Det handlar
både om ökade volymer inom hemtjänst, äldrevård, LSS-verksamhet men
också ökad vårdtyngd. Utifrån det perspektivet måste Bjuvs kommun
undersöka alternativ att effektivisera den kommunala organisationen med
bibehållen kvalitet.
Bjuvs kommun har en övergripande ambition att ha nöjda brukare och en
effektiv verksamhet. Utredningar från bland annat Ensolution visar att Bjuv
har nöjda brukare men också effektiva kostnader för verksamheten.
Utmaningen ligger framåt i de demografiska förändringarna med ökning av
antalet äldre samt kompetensbristen. Det är av stor vikt att kontinuerligt se
över och utveckla verksamheterna till förändrade förutsättningar samt
arbeta med kompetensförsörjningen.
Förvaltningen har tidigare år haft ekonomi i balans men för 2018 redovisar
man ett underskott på ca 3 mnkr jämfört med budget och för 2019 visar
prognosen för ett underskott på över 2 mnkr.
Utredningen visar att en bolagisering av kommunal verksamhet kan ha
positiva effekter ur ett verksamhetsstyrningsperspektiv. De fördelar med
bolagisering som framkommer är främst att verksamheten och uppdraget
tydliggörs och blir mer dedikerat.
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En bolagisering kan också innebära att nämnden och förvaltningen kan
fokusera i större utsträckning på sin tillsynsroll medan driften av
verksamheten sköts av bolaget.
Utredningen visar att det finns betydande ekonomiska vinster med en
bolagisering av verksamheten i och med att reglerna om särskild
momsersättning blir tillämpliga. Då är inte eventuella effektiviseringar som
ett resultat av ändrad organisationsform beaktade. Dessa ekonomiska
”vinster” möjliggör i sig satsningar inom verksamheterna som annars
riskerar utebli och som förvaltningen ser som nödvändiga för att bibehålla
kvaliteten.
Vid en bolagisering ser förvaltningen det önskvärt med en bibehållen
samordning med kommunen vad gäller overheadkostnader och
övergripande funktioner, t.ex. IT, kommunikation, upphandling, HR,
ekonomi, m.fl. för att inte i onödan öka de administrativa kostnaderna för en
bolagisering.

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
-

Jessica Alfredson
Förvaltningschef

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Diariet

Sida

2(2)

