
Trelleborg tvingas lämna socialt företag

Dagens Samhälle  -  2010-11-25  -  Sida: 13

Författare: Anna Eriksson

Trelleborgs stöd till det sociala företaget Lagomtjänst är ifrågasatt. Nya riktlinjer tvingar kommunen att
hoppa av som delägare och stor beställare. Oppositionen varnar för miljonförlust.

Företaget säljer servicetjänster som städning, fastighetsskötsel, flyttning och transporter. Kommunen är
största delägare och kund med hälften av uppdragen, men ambitionen är att öka den privata andelen.
Tillväxtverket har reagerat på den nära kopplingen mellan kommunen och företaget, som sysselsätter
personer vilka tidigare haft försörjningsstöd.
-Med kommunen som delägare är företaget inte fristående. Det kan innebära att konkurrensen snedvrids,
säger Eva Johansson på Tillväxtverket.
När Lagomtjänst startades 2008 sågs företaget som en föregångare. Många andra kommuner har sedan
dess varit på studiebesök i Trelleborg.
Att kommunen gick in som stor delägare var helt rätt enligt dåvarande regler, anser kommunstyrelsens
ordförande Ulf Bingsgård (M). Nu är läget ett annat. För att kunna fortsätta måste Lagomtjänst bli ett
fristående företag. Alternativen för kommunen är att dra sig ur eller lägga ner och starta om.
-Det vore synd att lägga ner en uppskattad verksamhet. Då är det bättre att backa ur och i stället
upphandla tjänster av Lagomtjänst, anser Ulf Bingsgård.
Genom att slussa människor från försörjningsstöd till arbete med lön hos Lagomtjänst minskar
kommunens kostnader. Å andra sidan har kommunen hittills köpt tjänster motsvarande 14120 timmars
arbete per år av företaget. Någon uträkning om resultatet totalt sett är plus eller minus har inte gjorts.
Ulf Bingsgård är övertygad om att Lagomtjänst är en bra affär, både på kort och lång sikt.
-Vissa tjänster som Lagomtjänst har utfört hade vi ändå behövt köpa, som till exempel snöröjning, säger
han.
Men privata städ- och flyttföretag har klagat över ojuste konkurrens.
Det har ingen lyckats påvisa, kontrar Ulf Bingsgård.
-Lagomtjänst dumpar inga priser. Företaget drivs på marknadsmässiga villkor, hävdar han.
Om kommunen går ur som delägare blir detta ännu tydligare, anser Ulf Bingsgård. Då får Lagomtjänst
konkurrera med andra företag när kommunen handlar upp tjänster. Genom att ställa sociala krav kan
kommunen även i fortsättningen försäkra sig om att de anställda på Lagomtjänst får arbete.
Men Börje Zinn, företagsledare för Lagomtjänst, är bekymrad.
-Vi lever i ett vakuum. I januari står vi utan avtal om kommunala uppdrag.
I väntan på beslut om fortsättningen och nya riktlinjer för upphandlingen har arbetsstyrkan halverats.
Enligt den socialdemokratiska oppositionen riskerar kommunen att förlora tillgångar värda ett par miljoner
kronor om man lämnar företaget. Kommunens ansvar för de personer som Lagomtjänst sysselsätter och
konkurrensen med privata företag behöver också utredas ordentligt, anser oppositionen. Den drev därför
igenom en återremiss när förslaget om att dra sig ur företaget skulle klubbas i oktober.
I december kommer ärendet åter upp i fullmäktige.

©Dagens Samhälle eller artikelförfattaren.




