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Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Äldreomsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2015-04-28 
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Närvarande 

Ledamöter Kerstin Pettersson (V) ordförande  
Metin Rhawi (S) 1:e vice ordförande, närvarande t.o.m. § 53 
Lars Johnsson (S), närvarande fr.o.m. § 50 
Gunnel Edelsvärd (S) 
Ing-Marie Yang (MP) 
Mats Dahl (M), 2:e vice ordförande  
Birgitta Hammarlöf (M) 
Nils-Gunnar Lindh (FP) 
Ingrid Ahlman (KD) 
Mariusz Kawecki (SD) 

Ersättare Bengt-Arne Åhrberg (S), tjänstgörande t.o.m. § 49, samt fr.o.m. § 54 
Britt-Marie Lindell (S), tjänstgörande 
Göran Ording (S) 
Märta Eriksson (S) 
Birgitta Johansson (V) 
Lisbeth Wiklund (M) 
Angelika Örnborg (KD) 
Karin Halldin (C) 
Göran Lidman (SD) 

Övriga  
närvarande 

Gilda Johansson, socialdirektör 
Kjell Sjundemark, bitr. socialdirektör 
Maria Soopöld Lillieblad, resultatenhetschef 
Catherine Persson, resultatområdeschef 
Caroline Wenner, resultatområdeschef 
Pernilla Andreason, bitr. resultatområdeschef 
Maria Johansson, verksamhetscontroller 
Satu Viitanen, anhörigkonsulent 
Bitte Sandblom, anhörigkonsulent 
Lies Viström, anhörigkonsulent 
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§ 48 Fastställande av dagordning 

Utsänd dagordning fastställs med följande förändringar. Informationsärendet Rapport – 
utvärdering av socialstyrelsens modell ÄBIC utgår. Övriga informationsärenden avhandlas i den 
ordning som framgår av detta protokoll. 

 

§ 49 Allmänhetens frågstund 

Sammanfattning av ärendet 
Allmänheten närvarar inte.  
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§ 50 Upphandling av driften av Oxbackshemmets vård- 
och omsorgsboende – bordlagt ärende från 2015-03-31 

Dnr: ÄON 15/024 

Sammanfattning av ärendet 
Oxbackshemmet är ett vård- och omsorgsboende med 48 lägenheter, varav sex lägenheter är 
möjliga för parboende. Verksamheten drivs på entreprenad och nuvarande avtal gäller till och 
med den 31 december 2015. 

Vid äldreomsorgsnämndens sammanträde den 23 april 2013 § 49 beslutade nämnden att 
upphandla drift av Oxbackshemmet. Upphandlingen avbröts sedermera och 
äldreomsorgsnämnden beslutade den 28 maj 2014 § 45 att upphäva tidigare beslut om 
upphandling. Den 18 juni 2014 § 59 beslutade äldreomsorgsnämnden att förlänga avtalet om 
drift av Oxbackshemmet/Cederströmska gården med nuvarande entreprenör Ansvar & Omsorg 
AB till den 31 december 2015. 

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden ger kontoret uppdraget att 
inleda upphandling av drift av vård- och omsorgsboendet Oxbackshemmet. Avtalet om drift 
träder i kraft den 1 januari 2016.  

Ärendet bordlades vid äldreomsorgsnämndens sammanträde 2015-03-31 och tas nu upp till 
förnyad behandling. 

Beslutsunderlag 
Social- och omsorgskontorets skrivelse daterad 2015-03-18. 

Yrkande  
 Ordförande Kerstin Pettersson (V) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut, med det tillägget 
att paragrafen ska förklaras omedelbart justerad. 

Mats Dahl (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

Äldreomsorgsnämndens beslut 
1. Social- och omsorgskontoret ges i uppdrag att inleda upphandling av drift av vård- och 

omsorgsboendet Oxbackshemmet.  
2. Avtalet om drift ska träda i kraft den 1 januari 2016.  
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Särskilt yttrande 
Ordförande Kerstin Pettersson (V) anmäler och inkommer med särskilt yttrande. 

Beslutet skickas till 
Telge Inköp 
Akten 
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§ 51 Förfrågningsunderlag för upphandling gällande drift 
av Oxbackshemmets vård- och omsorgsboende 

Dnr: 15/024 

Sammanfattning av ärendet 
Oxbackshemmet är ett vård- och omsorgsboende med 48 lägenheter varav sex lägenheter är 
möjliga för parboende. Verksamheten drivs på entreprenad och nuvarande avtal gäller till och 
med den 31 december 2015. 

Vid äldreomsorgsnämndens sammanträde den 23 april 2013 § 49 beslutade nämnden att 
upphandla drift av Oxbackshemmet. Upphandlingen avbröts sedermera och 
äldreomsorgsnämnden beslutade den 28 maj 2014 § 45 att upphäva tidigare beslut om 
upphandling. Den 18 juni 2014 § 59 beslutade äldreomsorgsnämnden att förlänga avtalet om 
drift av Oxbackshemmet/Cederströmska gården med nuvarande entreprenör Ansvar & Omsorg 
AB till den 31 december 2015. 

Äldreomsorgsnämnden föreslås fastställa förslag till förfrågningsunderlag och 
kravspecifikation, med tillhörande handlingar, att gälla för upphandling av driften av 
Oxbackshemmets vård- och omsorgsboende. 

Beslutsunderlag 
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-03-24. 

Kravspecifikation. 

Bilaga 2 till kravspecifikation (Vårdnivåer och priser) – övriga bilagor har utelämnats, då de 
utgörs av redan fastställda dokument. 

Förfrågningsunderlag. 

Avtalsvillkor. 

Ajournering  
Nämnden ajournerar sig i fem minuter och återsamlas kl. 17.28. 

Yrkande 
Ordförande Kerstin Pettersson (V) framlägger ett gemensamt, skriftligt yrkande från (S), (V) 
och (MP) (bilaga 1). Av detta yrkande framgår att förslaget till förfrågningsunderlag ska 
revideras på vissa sätt, samt att förfrågningsunderlaget m.m. med dessa revideringar ska 
fastställas för upphandlingen av driften av Oxbackshemmets vård- och omsorgsboende.  

Mats Dahl (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut och därmed avslag på (S), (V) och 
(MP) skriftliga yrkande.  

Birgitta Hammarlöf (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut och därmed avslag på (S), 
(V) och (MP) skriftliga yrkande. 

Nils-Gunnar Lindh (FP) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut och därmed avslag på (S), 
(V) och (MP) skriftliga yrkande. 
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Ingrid Ahlman (KD) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut och därmed avslag på (S), (V) 
och (MP) skriftliga yrkande. 

Mariusz Kawecki (SD) yrkar bifall till (S), (V) och (MP) skriftliga yrkande, med det tillägget att 
såväl ansvaret som kostnaden för tolk till brukare ska stanna på kommunen. 

Ordföranden yrkar avslag på Mariusz Kaweckis (SD) tilläggsyrkande. 

Mats Dahl (M) yrkar avslag på Mariusz Kaweckis (SD) tilläggsyrkande. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer proposition på bifall till fastställande av social- och omsorgskontorets 
förslag till förfrågningsunderlag och kravspecifikation m.m. i föreliggande skick, mot bifall till 
fastställande av dessamma med de revideringar som framgår av (S), (V) och (MP) gemensamma 
yrkande. Ordföranden finner att nämnden avslår det förra och bifaller detsamma. 

Ordföranden ställer därefter proposition på Mariusz Kawecki (SD) tilläggsyrkande och finner 
att nämnden avslår detsamma. 

Äldreomsorgsnämndens beslut:  
Social- och omsorgskontorets förslag till förfrågningsunderlag och kravspecifikation, med 
tillhörande handlingar, fastställs med de revideringar som framgår av (S), (V) och (MP) 
skriftliga yrkande (bilaga 1). 

Reservation 
Mats Dahl (M), Birgitta Hammarlöf (M), Nils-Gunnar Lindh (FP) och Ingrid Ahlman (KD) 
anmäler och inkommer med gemensam, skriftlig reservation. 

 

Mariusz Kawecki (SD) anmäler och inkommer med skriftlig reservation.  

Beslutet skickas till 
Telge Inköp 

Akten 
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§ 52 Internkontrollplan 2015 för äldreomsorgsnämnden  

Dnr ÄON 15/022 

Sammanfattning 
Internkontrollplan 2015 för äldreomsorgsnämnden antas avseende rutiner för dokument- och 
ärendehantering, återsökning av statsbidrag för flyktingar och asylsökande, arkivering av 
räkenskapsmaterial, avgiftshantering inom äldreomsorgen, verksamhetsmått för rättsäkerhet 
samt uppföljning av loggkontroll i vårdinformation. 

Resultat av internkontroll redovisas på nämndernas sammanträden i september. 

Nämnden föreslås anta förslaget till internkontrollplan. 

Beslutsunderlag 
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-04-09, med bilaga  

Yrkande 
Birgitta Hammarlöf (M) yrkar, med tillägg till kontorets förslag till beslut, att social- och 
omsorgskontoret ska ges i uppdrag att tillse att internkontrollplanen ges en lättförståelig språklig 
utformning. 

Ordförande Kerstin Pettersson (V) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut samt till Birgitta 
Hammarlöfs (M) tilläggsyrkande.  

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på kontorets förslag till beslut och finner att nämnden bifaller 
detsamma.  

Ordföranden ställer därefter proposition på Birgitta Hammarlöfs (M) tilläggsyrkande och finner 
att nämnden bifaller detsamma.  

Äldreomsorgsnämndens beslut 
1. Social- och omsorgskontorets förslag till internkontrollplan antas.  
2. Social- och omsorgskontoret ges i uppdrag att tillse att internkontrollplanen ges en 

lättförståelig språklig utformning. 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Akten 
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§ 53 Plansamråd angående förslag till detaljplan för 
Barnflickan 2 m fl. i Enhörna kommundel i Södertälje  

Dnr: ÄON 15/018 

Sammanfattning av ärendet 
Äldreomsorgsnämnden har fått en inbjudan till plansamråd angående förslag till detaljplan för 
Barnflickan 2 m fl. i Enhörna kommundel i Södertälje för yttrande. Synpunkterna på förslaget 
ska enligt inbjudan lämnas senast 10 april 2015. Social- och omsorgkontoret har beviljats 
uppskov för inkommande av synpunkter till 23 april. 

Syftet med detaljplaneförslaget är att möjliggöra för bostäder med lägenheter i flerbostadshus 
som komplement till befintlig bebyggelsestruktur som idag främst består av småhus/ 
enfamiljshus. Det aktuella planområdet är beläget i gamla Ekeby i Enhörna kommundel, direkt 
öster och söder om befintlig bebyggelse. De nya bostäderna som föreslås i planen består av 
småskaliga flerfamiljshus med lägenheter, 2:or, 3:or och 4:or. 

I kommunens aktuella översiktsplan 2013-2030 är Ekeby en av de utpekade tyngdpunkterna för 
utbyggnad på landsbygden. Som en del i att skapa en hållbar bebyggelseutveckling i området 
föreslås ett mer varierat bostadsutbud som möjliggör för ungdomar och äldre att bo kvar i 
området. En större blandning av upplåtelseformer är en del i kommunens övergripande strategi 
för minskad segregation.  

Äldreomsorgsnämnden ska göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för 
äldre och personer med funktionsnedsättning. En god fysisk tillgänglighet är av stor betydelse 
för att säkra god livskvalitet för dessa målgrupper. Äldreomsorgsnämnden har därför beaktat 
förslaget till detaljplan för Barnflickan 2 m fl. i Enhörna kommundel i Södertälje ur detta 
perspektiv. Den planerade byggnationen av nya bostäder i området bör utformas så att 
gångstråk, utemiljö och lokaler lever upp till kraven om god tillgänglighet för äldre och 
personer med funktionsnedsättning. 

Nämnden föreslås anta social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-04-07 såsom 
sitt yttrande över förslaget till detaljplan för Barnflickan 2 m fl. i Enhörna kommundel i 
Södertälje. 

Beslutsunderlag 
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse 2015-04-07. 
Samhällsbyggnadskontorets förslag till detaljplan  
Södertälje Kommuns webbplats: www.sodertalje.se/barnflickan  

Yrkande 
Birgitta Hammarlöf (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

Ordförande Kerstin Pettersson (V) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kontorets förslag till beslut och finner att nämnden bifaller 
detsamma.  

http://www.sodertalje.se/barnflickan
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Äldreomsorgsnämndens beslut 
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-04-07 antas såsom nämndens 
yttrande över förslaget till detaljplan för Barnflickan 2 m fl. i Enhörna kommundel i Södertälje. 

 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadskontoret 
Akten 
  



Sammanträdesprotokoll | 2015-04-28 | Södertälje kommun | Äldreomsorgsnämnden 

 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

 2015-05-08  
 

11 (16) 

 

§ 54 Anhörigstödjare 

Sammanfattning av ärendet 
Anhörigkonsulenterna Satu Viitanen, Bitte Sandblom och Lies Viström presenterar sig och ger 
en beskrivning av sina respektive arbetsuppgifter, verksamhet och ansvarsområden. 
Anhörigstödjarnas främsta uppgift är att utgöra stöd till de anhöriga som på olika sätt vårdar 
närstående med olika typer av problematik, såsom exempelvis demenssjukdomar. Man 
samverkar i stor utsträckning med patientföreningar för att nå anhöriga som kan vara i behov av 
stöd, bl.a. i form av stödsamtal. Individuella samtal sker både vid personliga möten och via 
telefon. Anhörigstödjarna har även till uppgift att utbilda s.k. nyckelpersoner inom varje enhet, 
vilka har till uppgift att hålla anhörigfrågan levande på respektive enhet. Anhörigstödjarna 
fungerar även som avlastning för handläggarna, eftersom det ofta är handläggare som har den 
första kontakten med anhöriga. Genom att hänvisa till anhörigstödjare, kan handläggaren 
fokusera på sina primära uppgifter, samtidigt som den anhörige direkt kan få kontakt med rätt 
person. 

 

§ 55 Ekonomisk uppföljning 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetscontroller Maria Johansson presenterar den ekonomiska uppföljningen för mars. 
Kontoret prognosticerar ett kännbart underskott, bl.a. hänförligt till utförarsidan inom hemtjänst 
samt till köp av externa boendeplatser för korttidsvård. Kontoret kommer att presentera förlag 
till åtgärder i anslutning till nämndens behandling av delårsbokslut för första tertialen 2015.  

 

§ 56 Konsekvensbeskrivning – hälso- och sjukvård i 
bostad med särskild service – daglig verksamhet 

Sammanfattning av ärendet 
Eva Nykvist Wallberg presenterar arbetet med hälso- och sjukvård i bostad med särskild 
service. Egentligen faller frågan primärt inom omsorgsnämndens ansvarsområde, men givet 
kommunens gemensamma hälso- och sjukvårdsorganisation berör det även 
äldreomsorgsnämnden. Verksamheten omfattar personer inom personkrets 1 och 2 enligt LSS. 
Verksamheten kommer att få ekonomiska konsekvenser för kommunen, även om den åtföljs av 
en skatteväxling. Kommunen för i nuläget en dialog med ett antal berörda externa intressenter.  

 

§ 57 Redovisning av social- och omsorgskontorets arbete 
för att reducera sjuktalen inom äldreomsorgen 

Sammanfattning av ärendet 
Biträdande socialdirektör Kjell Sjundemark presenterar social- och omsorgskontorets arbete 
med att reducera sjuktalen inom äldreomsorgen. Bland annat kommer kontoret att fokusera på 
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de första 14 sjukdagarna. En närmare beskrivning kommer att presenteras vid nämndens 
sammanträde i maj. 

§ 58 Redovisning av uppdrag rörande boende för äldre 

Sammanfattning av ärendet 
Arbetet med rapporten om boende för äldre kommer att vara klart den 8 maj och kommer då att 
skickas till nämndens förtroendevalda.  

 

§ 59 Ordförande informerar  

Lars Johnsson (S) har valts till majoritetens representant i beredningsgruppen för nytt 
avgiftssystem. 

Samtliga förtroendevalda som anmält sig som kontaktpolitiker ska inom den närmaste tiden 
kontaktas av ansvarig för det boende för vilket hen är kontaktpolitiker. 

 

§ 60 Kontoret informerar 

Sammanfattning av ärendet 

a. Socialdirektören informerar 
Nämndens förtroendevalda kommer att bjudas in till en konferens den 26 maj om 
paradigmskiften inom äldreomsorgen. 

Kontoret har erfarit att konkurrensverket kommer att rikta talan om vite gentemot 
äldreomsorgsnämnden med anledning av den försenade upphandlingen av driften av 
Oxbackshemmet. Kontoret har anlitat juridisk kompetens för att utvärdera och ta 
ställning till konkurrensverket förväntade talan.  

b. Cederströmska gården 
Cathrine Persson informerar om arbetet med flytten från Cederströmska gården. 
Bland annat redogörs för tidplanen, samt för den information som kommer att ges till 
boende och anhöriga. Chefen för Solgläntan kommer även att vara chef för det 
boende nya Björkmossen – MBL-förhandlingar pågår. 

c. Platssituationen 
Pernilla Andreasson redogör för platssituationen på kommunens boende för äldre.  
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§ 61 Information om vårdhund 

Sammanfattning av ärendet  
Cathrine Persson presenterar de erfarenheter kontoret hittills fått av försöket med vårdhund. 
Vårdhunden uppskattas av många äldre, men det finns ett antal organisatoriska utmaningar – 
bl.a. får arbetsbelastningen på hunden inte bli för stor. Vidare är det inte alla boende som 
uppskattar hundar; problem som allergier och/eller fobier måste tas på allvar.  
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§ 62 Meddelanden/anmälningsärenden 

Förvaltningsrätten i 
Stockholm 

Dom  Mål nr Saken  

Domar för nämnd 2015-03-24 20750-14 Beslut om avgift  

 2015-03-24 

 

18126-14 Avgift  

Förvaltningsrätten i 
Stockholm 

Beslut  Mål nr  Saken  

 2015-03-26 5836-15 Bostadsanpassn. 

 

IVO Beslut  Dnr  Ärendet  

 2015-04-10 8.2-15938/ 
2014-5 

Klagomål om 
bristfällig 
omvårdnad 

 2015-03-24 8.7.4-2865 
/2015-7 

Överflyttning av 
ärende 

    

Lex Sarah Anmälan/dnr  Datum  Beslut  

 Artursbergs 
kortidsboende/ 

15/027 

2015-03-26 Avvikelse  

 Järna hemtjänst/ 

15/14 

2015-02-26 Missförhållande  

Miljökontoret  Bekräftelse om 
anmälan av 
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Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

 2015-05-08  
 

15 (16) 

Kommunstyrelsens kontor Redovisning av 
uppdrag boende för 
äldre 

2015-01-16  

Äldreomsorgsnämndens beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av meddelanden/anmälningsärenden. 

 
§ 63 Delegationsbeslut 

Social- och omsorgskontoret  Delegationslistor ÄK 

2015-03-01- 2015-03-31 

ÄK Brunnsäng, Pershagen och Ronna 

 

Social- och omsorgskontoret  Beslut om bostadsanpassningsbidrag  

2015-03-01 – 2015-03-31 

Socialdirektörens beslut Beslut om att utse beslutsattestanter 

Nr 10 § 10 

Äldreomsorgsnämndens beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av delegeringsbesluten. 
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Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

 2015-05-08  
 

16 (16) 

§ 64 Övriga frågor 

Sammanfattning av ärendet 
 
Ordförande Kerstin Pettersson (V) redogör för det möte hon och ett antal av nämndens 
förtroendevalda haft med kommunen samordnare för det finska förvaltningsområdet. Vid detta 
möte väcktes frågan om ett boende för finsktalande somatiskt sjuka. Innan nämnden går vidare 
med denna fråga, måste dock behovet av ett sådant boende utredas. Ordföranden föreslår därför 
att social- och omsorgskontoret ska ges i uppdrag att utreda hur behovet av boende för 
finsktalande somatiskt sjuka ser ut. Uppdraget ska redovisas i augusti 2015. 

Yrkande 
Ordförande Kerstin Pettersson (V) yrkar att nämnden ska besluta att ge social- och 
omsorgskontoret i uppdrag att utreda behovet av boende för finsktalande somatiskt sjuka. 
Uppdraget ska redovisas i augusti 2015. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och finner att nämnden bifaller detsamma. 

Äldreomsorgsnämndens beslut: 
1. Social- och omsorgskontoret ges i uppdrag att utreda behovet av boende för finsktalande 

somatiskt sjuka. 
2. Uppdraget ska redovisas i augusti 2015. 

 

Beslutet skickas till  
Social- och omsorgskontoret 

Akten 

 



 

  

Särskilt yttrande: Upphandling av Oxbackshemmet 
 
Vår grundsyn är att välfärd som finansieras av skattemedel inte är en marknad där vinstintresse, 
skatteupplägg mm ska styra. Vinster ska huvudsakligen återinvesteras i berörd verksamhet. Inom 
välfärden ska alltid kvalitet och likvärdighet stå i centrum. Fördelningen av välfärdens resurser ska 
styras efter behov. Ytterligare en central princip är att skattemedel ska användas till just den 
verksamhet de är avsedda för.  
Vänsterpartiet ser positivt på s.k. SVB-bolag, kooperativ och andra idéburna aktörer som inte har 
vinstintresse som drivkraft och där anställda och brukare har avgörande inflytande.  
 
En majoritet av medborgarna i Sverige är för en mångfald av aktörer inom välfärdssektorn men 
mot att vinster plockas ut ur välfärdssektorn. Därför ser vi med tillförsikt på den utredning som 
staten har tillsatt för att se över regelverket för offentlig finansiering av privat utförda 
välfärdstjänster. Vi ser fram emot resultatet av utredningen och förslag och utgår från att dagens 
regelverk för vinster i välfärden kommer att förändras. 
 
För Vänsterpartiet är den enskilda individen som behöver samhällets stöd för att klara sitt dagliga 
liv det viktigaste. Vänsterpartiet utgår från den enskildes behov av stöd därför anser vi att 
kvalitetskriterier vid upphandling ska vara så höga att medborgarens trygghet garanteras. 
Vänsterpartiet utgår även från individens möjlighet till valfrihet utifrån sina behov för ett bra liv 
oavsett om det är på ett vård- och omsorgboende eller inom hemtjänsten. 
 
Vänsterpartiet har efter förhandling ställt sig bakom en ny upphandling under två år fram till dess 
regeringens nya regler för vinster i välfärden förhoppningsvis beslutas i riksdagen. Vänsterpartiet 
förordade egenregialternativet, men förslaget som nu beslutats rymmer kraftigt skärpta kriterier 
som ryms inom dagens upphandlingsregler  
 
Kerstin Pettersson 
Birgitta Johansson 
 
 
 
 
 
 
 
 



Socialdemokraterna                                                                                                                                    
Vänsterpartiet                                                                                                                                                                            
Miljöpartiet 

 

Förslag till beslut                            Äldreomsorgsnämnden 2015-04-28 

  

Ärende nr 5  

Förfrågningsunderlag för upphandling gällande drift av Oxbackshemmets vård- och 
omsorgsboende  

 

 
Vår gemensamma grundsyn är att välfärden inte är en marknad med konsumenter utan 
samhällsservice skapad av och till för medborgarna. Inom välfärden ska alltid kvalitet och 
likvärdighet stå i centrum. Fördelningen av välfärdens resurser ska styras efter behov. Ytterligare 
en central princip är att skattemedel ska användas till just den verksamhet de är avsedda för. 
Detta leder oss till inställningen att de privata aktörer som verkar inom välfärdssektorn ska ha 
som syfte med verksamheten att tillhandahålla vård och omsorg av god kvalitet, inte att dela ut 
vinst till ägarna eller på annat sätt föra ut överskott ur verksamheten. Vi ser alltså positivt på 
SVB-bolag, idéburna aktörer och andra verksamhetsformer där vård och omsorg av god kvalitet 
är syftet med verksamheten. Vidare välkomnar vi att regeringen har tillsatt en statlig utredning för 
att se över regelverken för offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster  
 
Detta synsätt på kvalitet och syfte med verksamheten är vägledande när vi formulerar 
kvalitetskriterierna för upphandlingen av Oxbackshemmet: 
 

- Höga krav när det gäller personalens utbildningsnivå 
- Höga krav på kvalitets- och ledningssystem 
- Höga krav avseende personaltäthet 
- Krav på övertagande av personal vid en eventuellt ny utförare 
- Möjlighet för kommunen att kontrollera, följa upp och utvärdera verksamheten 
- Att meddelarfrihet enligt kommunallagens bestämmelser garanteras 
- Krav på att utföraren ska kunna ta emot praktikanter, elever och studenter 

 
Utöver dessa kvalitetskriterier anser vi att upphandlingen ska avse två år med möjlighet till 
förlängning i ytterligare två år. Enligt tidigare beslut i kommunfullmäktige ska Södertälje kommun 
lägga ett egenregianbud. Samtliga anbud inklusive egenregianbudet kommer att prövas på lika 
villkor utifrån de värderingsgrunder som föreskrivs i förfrågningsunderlaget. 
 
 
 

 

 

 



Yrkanden på kravspecifikationen 

• Att på samtliga ställen där det står Utföraren ändra till Abudsgivaren. 
 

• Att texten om uppsägning av avtalet skärps till.  
 

 
 

Sidan 5                                                                                                                                                                      

• Att följande text om lokalvård läggs in under punkt 1.1.5 

Lokalvården skall utföras på ett sådant sätt att ytor och omgivning inte skadas.                                                   
Vid lokalvården skall samtliga ytor behandlas med varsamhet. Lokalvården skall resultera i att 
städade ytor är fria från damm, smuts, även osynlig, skräp och fläckar.                                                                                   
Med osynlig smuts avses smuts som inte kan ses men som kan upplevas med andra sinnen tex 
dålig lukt.       

Sidan 8             

•  Att under punkt 1.4 införa följande text:                                                                                                   
Anbudsgivaren är skyldig att delta i/lämna uppgifter till bland annat öppna jämförelser 
och de undersökningar  som beställaren beslutar att kommunen deltar i.         
  

Sidan 9  

• Att i stycket 1.4.1 lägga till följande mening i andra stycket på sidan 9,                                         
Beställaren har rätt att göra oanmälda inspektioner och uppföljningar. 

Sidan 10   

• Att byta ut ordet samt mot ordet och, i tredje stycket.  
• Att i fjärde stycket ändra sista meningen till :                                                                                                  

Bedömning skall ske kontinuerligt med högst sex månaders intervall 

Sidan 14  

• Att i stycket 1.7.1 skall det stå att även kvalitetsberättelse och patientsäkerhetsberättelse 
avseende föregående år skall överlämnas till beställaren senast den 15 februari varje år.   

• Att sista meningen i stycke 1.7.2 ändras till följande:                                                                                                 
Anbudsgivaren är också skyldig för att aktuella regler rörande tystnadsplikt efterlevs.   

Sidan 16     

• Att följande mening läggs till i stycke 1.7.7:                                                                                                   
Anbudsgivaren är skyldig att informera om Patientnämnden och dess verksamhet till de 
boende,anhöriga/närstående och företrädare.  
  

• Att det i texten ska framgå att meddelarfrihet enligt kommunallagens bestämmelser 
garanteras 



Sidan 18                                                                                                                                                                         
I stycke 1.8.6 står det att minst 82 procent av fast anställd personal och vikarier skall ha 
utbildning enligt……….                                                                                                                                                                                      

• Att ändra denna siffra till minst 85 procent då detta är det mål som nämnden har fastställt 
i sin verksamhetsplan för år 2015. 

• Att i meningen, Uppnått utbildningskrav, 82 procent, skall redovisas till Beställaren senast 
2016-12-31, ta bort orden 82 procent. 

• Att i detta stycke skriva in följande text avseende studenter, elever och praktikanter.  

En stor utmaning inom vård- och omsorg de kommande åren är att behålla och rekrytera den 
personal som behövs och till rätt kompetens. Att ta emot praktikanter, elever och studenter  är 
ett sätt att arbeta för att främja den framtida personalförsörjningen. Anbudsgivaren skall kunna ta 
emot praktikanter, elever och studenter. . 

 

Sidan 19     

• Att i stycke 1.8.7, första meningen ta bort ordet fast.   
                                                                                                                                      

 
Yrkande på förfrågningsunderlag- upphandlarversion 

Sidan 3                                                                                                                                      *  

• Att upphandlingen avser två år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år. 

Sidan 4                                                                                                                                                                                       

• Att i avsnittet Lagar/bestämmelser, sista meningen ändra ordet, omsorgsnämndens mål, 
till äldreomsorgsnämndens mål.  

 

Förslag till beslut:  

Att förvaltningen får i uppdrag att ändra i kravspecifikationen och i förfrågningsunderlag gällande 
drift av Oxbackshemmets vård- och omsorgsboende, enligt ovan.  

  



 

 
 
 
ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN 

RESERVATION/SÄRSKILT YTTRANDE 
2015-04-28 
Ärende 5 

Upphandlingsunderlag äldreomsorg på Oxbackshemmet 

På dagens sammanträde hade nämnden att ta ställning till ett upphandlingsunderlag av 
äldreomsorg på Oxbackshemmet.  

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet presenterade på sittande sammanträde 
ett ändringsförslag på ett antal sidor, mot tjänsteskrivelsen. 

Det är omöjligt att, under en kort ajournering, på ett seriöst sätt analysera och ta ställning till 
ett stort antal ändringar som majoriteten föreslår på ett mycket komplicerat och grannlaga 
utarbetat upphandlingsunderlag. 

Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna yrkade bifall till grundförslaget, och yrkade 
avslag på majoritetens förändringsförslag på kontorets upphandlingsunderlag. 

Då vi inte fick gehör för våra yrkanden reserverar vi oss respektive anmäler ett särskilt 
yttrande mot beslutet. 

 

 

Mats Dahl (M) 

Birgitta Hammarlöf (M) 
 
Nils-Gunnar Lindh (FP) 
 
Ingrid Ahlman (KD) 

 

Karin Halldin (C), särskilt yttrande 
  



Reservation 

Äldreomsorgsnämndens sammanträde 28 april  2015 ärende 4. 

 

Vid sammanträdet 28 april 2015 inför upphandling gällande drift av 
Oxbackhemmet fattades beslut för hur kravspecifikation skall se ut. 

SD yrkade att tolkkostnader skulle läggas på kommunen – inte på Utföraren. 

Detta för att att öka brukarnas säkerhet och trivsel. Utföraren skall inte lockas 
att öka sin vinst genom att låta bli att kalla på tolkhjälp. 

Nämnden har bifallit S/V/MP förslag och avslagit SD:s yrkande. 

SD reserverar sig mot detta beslut i denna del. I övrigt biträder vi nämndens 
beslut.  

Mariusz Kawecki  (SD) 
Ledamot 
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