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Johan Qvist, sekreterare

John Johansson (S), ordförande

Martha Wicklund (V), justerare

2 (5)

Digitalt justerat
ÖREBRO

Protokoll

§ 106 Gruppbostad Vintrosa - beslut
Handläggare: Lena Ljungsten
Ärendebeskrivning

Beslut om att annonsera om en upphandling gällande driften av gruppbostad i
Vintrosa.
Beslutsunderlag

- Förfrågningsunderlag Vintrosa.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Att annonsera upphandlingen gällande driften av gruppbostad i
Vintrosa.
2. Att använda samma ersättningsmodell som för de externa styckeköpen.
3. Att avtalet sträcker sig över max 10 år fördelat på 4+3+3 år.
4. Att beslutet justeras omedelbart.
Yrkande

Martha Wicklund (V) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag
till förmån för eget yrkande om att driften sker i kommunal regi.
Proposition

Ordförande John Johansson (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag samt Martha
Wicklunds (V) yrkande om avslag och att driften istället sker i kommunal regi.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Programnämnd
social välfärd beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Att annonsera upphandlingen gällande driften av gruppbostad i
Vintrosa.
2. Att använda samma ersättningsmodell som för de externa styckeköpen.
3. Att avtalet sträcker sig över max 10 år fördelat på 4+3+3 år.
4. Att beslutet justeras omedelbart.
Reservation

Martha Wicklund (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget
yrkande om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag och att driften
istället sker i kommunal regi
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§ 107 Förfrågningsunderlaget för Berggården - beslut
Handläggare: Lena Ljungsten
Ärendebeskrivning

Beslut om att annonsera upphandlingen gällande driften av vård- och
omsorgsboendet Berggården.
Beslutsunderlag

- Förfrågningsunderlag Berggården.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Att annonsera upphandlingen gällande driften av vård- och
omsorgsboendet Berggården.
2. Att använda samma ersättningsmodell som för övriga externa
driftentreprenader inom vård- och omsorg.
3. Att avtalet sträcker sig över max 10 år fördelat på 4+3+3 år.
4. Att beslutet justeras omedelbart.
Yrkande

Martha Wicklund (V) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag
till förmån för eget yrkande om att driften istället sker i kommunal regi.
Proposition

Ordförande John Johansson (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag samt Martha
Wicklunds (V) yrkande om avslag och att driften istället sker i kommunal
regi. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Programnämnd
social välfärd beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Att annonsera upphandlingen gällande driften av vård- och
omsorgsboendet Berggården.
2. Att använda samma ersättningsmodell som för övriga externa
driftentreprenader inom vård- och omsorg.
3. Att avtalet sträcker sig över max 10 år fördelat på 4+3+3 år.
4. Att beslutet justeras omedelbart.
.
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Reservation

Martha Wicklund (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget
yrkande om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag och att driften
istället sker i kommunal regi
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Datum: 2020-10-02
Programnämnd Social välfärd

Yrkande

5. Gruppbostad Vintrosa - beslut

Vi i Vänsterpartiet yrkar avslag på förslaget i sin helhet då vi anser att driften
ska ske i kommunal regi.
Att leverera en acceptabel kvalite är inte så enkelt som många företagare tycks
tro, och det går framförallt inte att göra vinst på privatiserad kommunal
verksamhet utan att påverka kvaliten för servicemottagarna negativt.
Privatiseringarna i välfärden har blivit en mycket dyr affär för skattebetalarna
och samtidigt inneburit en fruktansvärd påfrestning för kommunens personal.
Örebro kommun behöver lite ordning och reda i välfärden, inte mer av samma
röriga privatiseringsexperiment!

Med hänvisning till ovan yrkar Vänsterpartiet:

att

ärendet avslås och driften istället sker i kommunal regi.

Vid händelse att detta yrkande faller, ska den här skrivelsen betraktas som en
reservation.

Vänsterpartiet

Datum: 2020-10-02
Programnämnd Social välfärd

Yrkande

6 . Förfrågningsunderlag för Berggården - beslut

Vi i Vänsterpartiet yrkar avslag på förslaget i sin helhet då vi anser att
driften ska ske i kommunal regi.
Att leverera en acceptabel kvalite är inte så enkelt som många
företagare tycks tro, och det går framförallt inte att göra vinst på
privatiserad kommunal verksamhet utan att påverka kvaliten för
servicemottagarna negativt.
Privatiseringarna i välfärden har blivit en mycket dyr affär för
skattebetalarna och samtidigt inneburit en fruktansvärd påfrestning
för kommunens personal. Örebro kommun behöver lite ordning och
reda i välfärden, inte mer av samma röriga privatiseringsexperiment!

Med hänvisning till ovan yrkar Vänsterpartiet:

att

ärendet avslås och driften istället sker i kommunal regi.

Vid händelse att detta yrkande faller, ska den här skrivelsen
betraktas som en reservation.

Vänsterpartiet

