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Äldrenämndens arbetsutskott Datum: 
Protokoll 2020-01-09 

Närvarande 

Beslutande 

Caroline Hoffstedt (S) ordförande 

Camilla Westerborn (L) 

Cecilia Forss (M) 

Rigmor Stenmark (C) 

Tobias Smedberg (V) 

Ej tjänstgörande ersättare 

Margit Borgström (KD) 

Övriga närvarande 

Carina Juhlin förvaltningsdirektör och Niklas Ericson Forslund strateg 
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§1 

Va( av justerare samt justeringsdag 
Äldrenämndens arbetsutskott beslutar 

att utse Rigmor Stenmark (C) attjustera protokollet den 17 januari 2020. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§2 

Fastställande av föredragningslista 
Äldrenämndens arbetsutskott beslutar 

att fastställa föreliggande föredragningslista. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§3 

Upphandling av Lundgården och 
Björklingegården 

ALN-2019-00730 

Beslut 

Äldrenämndens arbetsutskott beslutar 

1. att fastställa förf rågningsunderlaget för upphandlingen av Lundgården och 
Björklingegården efter redaktionella ändringar, och 

2, att ge i uppdrag till förvaltningen att upphandla driften av Lundgården och 
Björklingegården utifrån föreliggande underlag. 

Reservation 

Tobias Smed berg (V) reserverar mig mot arbetsutskottets avslag på anmälda 
yrkanden. 

Äldreomsorgens ska vara till för de äldre, inte för aktieägarna. Därför ska äldreboenden 
inte privatiseras. En privatisering av äldreboenden innebär dessutom sämre 
arbetsvillkor, lön, personaltäthet och möjligheter att demokratiskt styra 
verksamheterna. Beslutet om att privatisera dessa äldreboenden har fattats över 
huvudet på folk och varken personal, boende eller anhöriga har fått komma till tals. 

Jag reserverar mig vidare mot att arbetsutskottet inte valt att åtminstone förstärka 
kraven vad gäller personals rätt till heltid och rätt till deltid på de upphandlade 
boendena. Personalen där har som kommunanställda dessa rättigheter men då 
upphandlingsunderlaget nu inte innehåller några sådana krav är det en uppenbar risk 
att äldrenämndens sparkrav leder till en privatisering som gör att de anställda får 
betala priset för detta sparkrav genom att inte längre erbjudas rätt till heltid. Inte heller 
har arbetsutskottet velat ge incitament för god bemanningstäthet utöver några väldigt 
basala hygienkrav. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Jag reserverar mig också mot de formuleringar i ärendeunderlaget som jag menar är 
missvisande. Beslutet att privatisera riskerar få stora konsekvenser ur ett 
jämställdhetsperspektiv (fler kvinnor med sämre arbetsvillkor) och ur ett ekonomiskt 
perspektiv (risk för konkurs, att skattemedel går till vinster och inte till de äldre, att 
upphandlingar i sig kostar och att överklaganden kostar). Detta är helt utelämnat i 
ärendebeskrivningen som genom det i dessa delar mer liknar ett politiskt färgat 
påstående än ett faktabaserat beslutsunderlag. 

Yrkande 

Tobias Smedberg (V) lämnar följande ändringsyrkanden: 

Att ärendets beskrivning av konsekvenser för jämställdhet ändras så att det framgår att 
personal, till en mycket stor majoritet är kvinnor, hos privata äldreomsorgsaktörer inte 
kan garanteras samma rättigheter och möjligheter som personal i kommunal regi 
avseende exempelvis lön, arbetsvillkor, rätt till heltid och så vidare. 

Att ärendets beskrivning av konsekvenser för ekonomi ändras så att det framgår att de 
ekonomiska konsekvenserna på sikt är osäkra och att kommunen utsätter sig för en 
ekonomisk risk i och med att en privat aktör kan gå i konkurs samt att det innebär en 
ekonomisk kostnad för kommunen att genomföra upphandlingar och en kostnad för 
eventuella överklaganden. 

Att avsnitt 3.6 särskilda arbetsrättsliga villkor kompletteras med en skrivning om att 
anbudsgivaren ska garantera sin personal rätt till heltid och rätt till deltid på samma 
sätt som kommunen utfäster motsvarande garantier för kommunanställd personal. 

Att avsnitt 4.3.2 viktning av poängen arbetas om för att låta bemanningsfrågor också 
ingå i viktningssystemet. 

Tobias Smedberg (V) lämnar även följande avslagsyrkande: 

Att ärendets andra att-sats avslås och att en upphandling inte genomförs. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer först proposition på förvaltningens förslag (första att-satsen) och 
Tobias Smedbergs (V) ändringsyrkanden, och finner bifall för förvaltningens förslag. 

Därefter ställer ordföranden andra att-satsen under proposition bifall respektive 
avslag, och finner bifall för densamma. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka nd e 
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Sammanfattning 

Äldreförvaltningen har tagit fram förf rågningsunderlag utifrån det ramverk för 
förfrågningsunderlag som äldrenämnden fastställde 2019-11-28. Förändrat i 
ramverket för dessa verksamheter är att krav kommer att ställas på att 
nattbemanningen i verksamheterna ska uppgå till minst tre personer. Detta då 
verksamheternas lokaler ställer höga krav på bemanning för att kunna garantera tillsyn 
och en god och säker vård för den enskilde. Det kommer även ställas krav på att 
anbudsgivare ska kunna påvisa en årsomsättning från föregående år som överstiger 50 
miljoner kronor. 

Förf rågningsunderlaget innebär att driften av verksamheterna kommer att upphandlas 
enligt LOU (lagen om offentlig upphandling), att detta kommer att ske till en fast 
ersättning och att den anbudslännnare som erbjuder den högsta kvalitén i sitt anbud 
kommer att tilldelas kontraktet. 

Ersättningen för Lundgården är satt till 1621kr/dygn och plats och för Björklingegården 
1604kr/dygn och plats. 

lsamband med upphandlingen kommer ett antal lägenheter ombildas till permanenta 
platser samtidigt som ett antal lägenheter som idag används till korttidsvård och 
växelvård kommer att stängas. Detta då de inte anses uppfylla de krav som ställs på 
permanenta platser/lägenheter. Detta innebär att 2 platser på Björklingegården som 
idag används som växelvårdsplatser samt en direktplats kommer att stängas medan 
en lägenhet som uppfyller kraven kommer att omvandlas från korttidsvårdsplats till 
permanent plats. På Lundgården kommer en plats som idag används som 
korttidsvårdplats att omvandlas till permanent plats. 

Antalet platser/lägenheter som kommer att finnas vid verksamheterna efter 
övertagandet är: 

Björklingegården, 34 platser varav 16 med omvårdnadsinriktni ng och 18 platser med 
demensinriktni ng. 

Lundgården, 31 platser varav 21 med omvårdnadsinriktning och 10 platser med 
demensinriktning. 

Annonsering av upphandlingen kommer att ske under januari 2020 och datum för 
övertagande av verksamheterna är satt till 2020-10-28. Avtal kommer att tecknas för 
en period av 4 år med option för förlängning i 4 år. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 

Förfrågningsunderlag för Lundgården och Björklingegården 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§4 

Informationsärenden 
- Förenklat beslutsfattande 

Punkten utgår. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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