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Omsorgsnämnden 2020-03-25

Plats och tid Östra kommunhuset, D503 13:00 – 14:30

Beslutande Emelie Nyberg (M)
Ordf.

Kristina Lindbåge (S)
Vice ordf. Helene Åkesson (L)

Anders Nilsson (SD) Malin Kemgren (SD)
Sebastian Butfors (M) 
tjänstgörande ersättare för 
Ewa Jakobsen (M)

Sylvia Olander (M) 
tjänstgörande ersättare för 
Torgil Rundcrantz (M)

Elisabeth Disley (L) 
tjänstgörande ersättare för 
Lisbeth Thorsson (L)

Pontus Tallberg (L) 
tjänstgörande ersättare för 
Ingrid Karlsson (c)

Annette Granath (SD) 
tjänstgörande ersättare för 
Henric Colliander (SD)

Håkan Englund (SD) 
tjänstgörande ersättare för 
Bo Kron  (S)

               

Ersättare

               
               

Övriga närvarande Camilla Gärdebring 
Förvaltningschef

Emelie Josephsson
Nämnsekreterare

Ingrid Magnusson
Planeringschef

Martin Gomér §§ 36 - 37
Upphandlingschef           

               

Utses att justera Kristina Lindbåge      

Justeringens
tid och plats  Östra kommunhuset 2020-03-25

Sekreterare ............................................................................................................................... Paragrafer

Emelie Josephsson

36-37

Ordförande ………………………………………
Emelie Nyberg           

Justerare ………………………………………

Kristina Lindbåge      

ANSLAG/BEVIS
            Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

Styrelse/Nämnd Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2020-03-25

Datum då
anslaget sätts upp

2020-03-26 Datum då 
anslaget tas ned

2020-04-17

Förvaringsplats
för protokollet Östra kommunhuset

Underskrift ..............................................................................................................

      

Emelie Josephsson
Utdragsbestyrkande
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          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ON § 36

Driftupphandling vård och omsorgsboende, Lindåsa
Änr ON 2019/267 1.2.1

Beslut
 Omsorgsnämnden beslutar om tilldelningsbeslut för drift av platser på 

Lindåsa, totalt 38 platser i vård och omsorgboende, med avtalstid 
2021-01-01 tom 2023-05-31

 Paragrafen justeras omedelbart

Omsorgsnämndens behandling
Ordförande föreslår tillägg av attsats om omedelbar justering.

Nämnden beslutar enligt förslag

Reservation 

Socialdemokraterna lämnar följande reservation:

”Att avbryta upphandlingen i detta läge är det enda rätta. Socialdemokra-
terna önskar att hänsyn till Covid-19 bör tas i allt beslutsfattande. Vi står 
inför en samhällskris vi inte sett vidden av. Omsorgsnämnden måste arbeta 
för att skapa lugn och stabilitet i samtliga verksamheter. Med beslutet om 
att byta entreprenör om vem som ska äga driften på Lindåsa oroar Social-
demokraterna oss inte bara för de äldres hälsa utan även medarbetare och 
anhöriga som berörs. Här kan vi inte garantera ett bra övertagande av 
verksamhet. Ge Lindåsa arbetsro att rustas för att hantera Covid-19 och 
bedriva säker vård och omsorg, istället för att tvingas nedrusta för ägar-
byte. Ge kommunens egen verksamhet arbetsro genom att slippa utrusta 
Lindåsa med larm vård-sängar, möbler och andra inventarier som kommer 
att krävas vid ett ägarbyte. Här behöver både omsorgen och Lindåsa få 
arbetsro att kunna hantera verkningarna av pandemin.”
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Yrkanden 

Socialdemokraterna lämnar följande yrkande:

 avbryta driftupphandlingen för Lindåsa vård och omsorgsboende

Beslutsgång 

Ordförande ställer förvaltningens förslag om tilldelning mot Socialdemo-
kraternas yrkande om att avbryta driftupphandlingen och finner att nämn-
den beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Omröstning 

Omröstning begärs och genomförs med handuppräckning. 

Med 1 röst för Socialdemokraternas yrkande och 10 röster för förvaltning-
ens förslag, beslutar Omsorgsnämnden enligt förvaltningens förslag. 

Sammanfattning
Omsorgsnämnden beslutade 2019-10-23 att upphandla driftentreprenad 
för verksamhet på Lindåsa, totalt 38 platser i vård och omsorgboende. 
Anbudsutvärderingen visar att företaget X har lämnat det ekonomiskt 
mest fördelaktiga anbudet.

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden
 Omsorgsnämnden beslutar om tilldelningsbeslut för drift av plat-

ser på Lindåsa, totalt 38 platser i vård och omsorgboende, med 
avtalstid 2021-01-01 tom 2023-05-31
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Beslutsunderlag
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020113

Anbudsutvärdering OBS SEKRETESS ENLIGT LOU

Tilldelningsbeslut OBS SEKRETESS ENLIGT LOU

Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 190926

Upphandlingsunderlag vård och omsorgsboende 191006
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ON § 37

Driftupphandling vård och omsorgsboende, Axeltorp
Änr ON 2019/298 1.2.1

Beslut
 Omsorgsnämnden beslutar om tilldelningsbeslut för drift av vård och 

omsorgsboendet Axeltorp, totalt 32 platser i vård och omsorgboende, 
med avtalstid 2021-01-01 tom 2027-01-31.

 Paragrafen justeras omedelbart

Omsorgsnämndens behandling
Reservation 

Socialdemokraterna lämnar följande reservation:

”Att avbryta upphandlingen i detta läge är det enda rätta. Socialdemokra-
terna önskar att hänsyn till Covid-19 bör tas i allt beslutsfattande. Vi står 
inför en samhällskris vi inte sett vidden av. Omsorgsnämnden måste arbeta 
för att skapa lugn och stabilitet i samtliga verksamheter. Med beslutet om 
att byta entreprenör om vem som ska äga driften på Axeltorp oroar Social-
demokraterna oss inte bara för de äldres hälsa utan även medarbetare och 
anhöriga som berörs. Här kan vi inte garantera ett bra övertagande av 
verksamhet. Ge Axeltorp arbetsro att rustas för att hantera Covid-19 och 
bedriva säker vård och omsorg, istället för att tvingas nedrusta för ägar-
byte. Ge kommunens egen verksamhet arbetsro genom att slippa utrusta 
Axeltorp med larm vård-sängar, möbler och andra inventarier som kom-
mer att krävas vid ett ägarbyte. Här behöver både omsorgen och Axeltorp 
få arbetsro att kunna hantera verkningarna av pandemin.”

Yrkanden 
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Socialdemokraterna lämnar följande yrkande:

 avbryta driftupphandlingen för Axeltorp vård och omsorgsboende

Beslutsgång 

Ordförande ställer förvaltningens förslag om tilldelning mot Socialdemo-
kraternas yrkande om att avbryta driftupphandlingen och finner att nämn-
den beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Omröstning 

Omröstning begärs och genomförs med handuppräckning. 

Med 1 röst för Socialdemokraternas yrkande och 10 röster för förvaltning-
ens förslag, beslutar Omsorgsnämnden enligt förvaltningens förslag.

Sammanfattning
Omsorgsnämnden beslutade 2019-11-14 om upphandling av drift på vård 
och omsorgsboendet Axeltorp, totalt 32 platser, i samband med att nuva-
rande avtalsperiod löper ut.

Anbudsutvärderingen visar att företaget X har lämnat det ekonomiskt 
mest fördelaktiga anbudet.

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden
 Omsorgsnämnden beslutar om tilldelningsbeslut för drift 

av vård och omsorgsboendet Axeltorp, totalt 32 platser i 
vård och omsorgboende, med avtalstid 2021-01-01 tom 
2027-01-31.

 Paragrafen justeras omedelbart
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Beslutsunderlag
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 200309

Tilldelningsbeslut Axeltorp  SEKRETESS ENLIGT LOU

Intern anbudsutvärdering Axeltorp SEKRETESS ENLIGT LOU

Upphandlingsunderlag vård och omsorgsboende

Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 191022
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