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VON§ 1 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-01-13 

Dn r 2015/0004 7 

Ny upphandling av driften av äldreboende Pornona 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att arbeta 
fram ett förfrågningsunderlag får upphandling av driften av Pornona hus 2. 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att i förfrågningsunderlaget ska det 
finnas ett skall-krav på legitimerad sjuksköterska på dagtid vardagar. 

Sammanfattning 
Pornona äldreboende består av två hus. Det är hus 4 som dtivs i kommunal regi 
och hus 2 som drivs av Attendo AB sedan 2010-09-10. Artendos avtallöper ut 
2016-12-31 ochkan då inte fårlängas ytterligare. 

Ärendet har behandlats tidigare på vård- och omsorgsnämndens sammanträde 
2015-12-08 § 122 där förvaltningen föreslog att både hus 4 och hus 2 skulle 
upphandlas. Förvaltningen lämnade då också en kompletterande tjänstesktivelse i 
anslutning till mötet. 

Per-Arne Öhman (M), Helene Embretsen (KD) och Lisbeth Bolin (C) yrkade 
avslag på förvaltningens fårslag till fårmån får eget fårslag om att upphandla 
endast hus 2. 

Eva Staake (S), Helene eranser (S), Maria Anell (S) och Pirjo Thomfors (SD) 
yrkade avslag på förvaltningens fårslag till fårmån får eget fårslag om att både 
hus 2 och hus 4 ska drivas i kommunal regi. 

Omröstningsresultatet avgjorde att nämnden beslutade att bifalla yrkandet att 
driva hus 2 och hus 4 i kommunal regi, vilket Per-Arne Öhman (M), Helene 
Embretsen (KD) och Lisbeth Bolin (C) reserverade sig emot. 

Ärende 
Förvaltningen föreslås nu få i uppdrag att upphandla driften av endast hus 2 från 
och med 2017-01-0 l, medan hus 4 ska finnas kvar i kommunal regi. Övliga delar 
av verksamheten på Pornona som reception, fotvård, dagverksamhet och hälso
och sjukvårdsinsatser från sjuksköterska kvällar, nätter och helger blir kvar i 
kommunal regi. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Upphandlingen bör göras på ett sådant sätt att dtiften i varje fall inte blir dyrare än 
att driva verksamheten i kommunal regi. 

Uppföljning 
Förvaltningen kommer att tillsammans med upphandlingsavdelningen arbeta fram 
ett förfrågningsunderlag som rapporteras tillbaka till vård- och omsorgsnämnden. 
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Beslutsunderlag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-01-13 

Tjänsteskrivelse, daterad 2015-12-22, dok.m 1359. 
Utredning, daterad 2015-12-22, dok.m 1329. 
Beslutsprotokoll2015-12-08 § 122. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Eva Staake (S) yrkar med instämmande från Helene Cranser (S) och Maria Anell 
(S) att ärendet i fårsta hand ska återremitteras till KPR, kommunala 
pensionärsrådet får att inhämta synpunkter och i andra hand att förvaltningens 
fårslag avslås till fårmån får det tidigare beslutet 2015-12-08 § 122. 

Helene Embretsen (KD), Per-Arne Öhman (M), Pirjo Thomfors (SD) och Lisbeth 
Bolin (C) yrkar att ärendet avgörs idag samt bifaller förvaltningens fårslag att ta 
fram ett förfrågningsunderlag får upphandling av driften av Pornona hus 2. 

Per-Arne Öhman (M) yrkar att det i förfrågningsunderlaget ska finnas ett skall
krav på legitimerad sjuksköterska på dagtid vardagar. 

Beslutsgång 
Ordforande Lisbeth Bolin (C) prövar forst om ärendet ska återremitteras enligt Eva 
Staakes (S) yrkande eller om ärendet ska avgöras idag och flnner att vård- och 
omsorgsnämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

Ordforande prövar sedan om ärendet ska avslås till formån for tidigare beslut 2015-
12-08 § 122 eller om förvaltningens forslag ska bifallas och flnner att vård- och 
omsorgsnämnden beslutar att bifalla förvaltningens förslag. 

Till sist frågar ordforande om vård- och omsorgsnämnden kan bifalla Per-Atne 
Öhman (M) yrkande och flnner att så sker. 

Protokollsanteckning 
Eva Staake (S), Helene Cranser (S) och Maria Anell (S) reserverar sig emot 
beslutspunkt l att ta fram ett fårfrågningsunderlag, med anledning av att vård
och omsorgsnämnden på föregående möte beslutade att Pornona ska drivas i 
kommunal regi. 

Beslutet skickas till: 
Avdelningschef, Stöd till äldre och funktionsnedsatta 
Avdelningschef Stöd till vuxna 
Enhetschef Pornona äldre boende, hus 4 
Enhetschef, Hälso- och sjukvård 
Attende AB, Pornona äldreboende hus 2 
Förvaltningens ekonom 
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