SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Vård- och omsorgsnämnden

2020-03-05

Alytus, kommunalhuset, kl 18:30-20:55

Plats och tid

Tuva Lund (S), ordförande
Aram El Khoury (KD)
Kia Hjelte (M)
Daniel Njuguna (S)
Taina Virta (S)
Mehmet Kulbay (S)

Beslutande

Kerstin Edman (TUP)
Lars Holmberg (SD)
Anders Pemer (V) tj ers.
Isak Nobuoka (MP)
Jens Vollmer (L)

Maria Stjernevall (S), Abdul Khalil Jalil (S), Nellie Eriksson (M),
Roland Forsman (TUP), Anneli Forsman (TUP), Ebtesam Zino (KD)
och Sonja Jonasson (C)

Ersättre

Övriga deltagande

Utses att justera
Plats och tid för justering
Sekreterare

Kerstin Frimodig, Petra Oxonius, Christina Almqvist, Peter Norén
(§§ 9-10) Marina Palm, (§9), Anna Persson (§9) Emma Åberg (§§ 9,
11-19) Christine Vojnovic (§§ 9, 11-14) Lena Mäkinen (§§ 9, 11-14)
Kristina J Eriksson (§ § 9, 11-13), Åsa Olsen
(§§ 9,11-15), Marisol Cortes (§9) och Rafiq Azad (§9)
Kia Hjelte (M)
Kommunalhuset 5 mars 2020
Kerstin Frimodig

Ordförande

Paragraf

10

Tuva Lund (S)

Justerare

Kia Hjelte (M)

ANSLAG/BEVIS
§ 10 Omedelbar justering
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd

Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden

2020-03-05

Anslaget den

Nedtas den

2020-03-05
Förvaringsplats för protokollet

Vård- och omsorgsförvaltningen
Underskrift

_________________________

2020-03-27
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BOTKYRKA KOMMUN
Vård- och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-03-05

§ 10
Upphandling- ökad valmöjlighet inom hemtjänsten
Beslut

1.

2.
3.

Vård- och omsorgsnämnden godkänner upphandlingsdokumenten för
upphandling av hemtjänst.
Vård- och omsorgsnämnden ger upphandlingsenheten i uppdrag att annonsera upphandlingen.
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Reservation

Anders Pemer (V) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 23 maj att ge vård- och
omsorgsförvaltningen i uppdrag att upphandla externa hemtjänstutförare
utifrån LOU. Detta i syfte att Botkyrkas äldre ska få möjlighet att välja
utförare inom hemtjänsten senast den 1 januari 2021.
Vård- och omsorgsförvaltningen har tillsammans med upphandlingsenheten
tagit fram upphandlingsdokument inför upphandlingen av ökade
valmöjligheter i hemtjänsten. Av upphandlingsdokumenten framgår vilka
krav som ställs på utförarna och vilka villkor som gäller.
Yrkande

Anders Pemer (V) yrkar avslag på ordförandeförslaget, bilaga.
Propositionsordning

Ordföranden Tuva Lund (S) ställer efter nämndens godkännande
ordförandeförslaget mot Anders Pemers (V) yrkande om att avslå
ordförandeförslaget och finner att nämnden beslutar enligt
ordförandeförslaget.
Vård- och omsorgsnämnden godkänner att yrkandemotiveringen biläggs
protokollet.
Protokollsanteckning

Ordföranden Tuva Lund (S) tackar förvaltningarna för allt arbete som lagts
ner kring upphandlingen och andra förberedelser inför att införa ökade
valmöjligheter i hemtjänsten.

2[2]

Vård- och omsorgsnämnden
2020-03-05
YR KA N DE

Ärende 2: Upphandling – ökad valmöjlighet inom hemtjänsten
Sedan den nya socialdemokratiskt ledda högermajoriteten i Botkyrka kommun tog initiativ till att öppna hemtjänstmarknaden för privata aktörer hösten 2018 har Vänsterpartiet vid varje möjligt tillfälle yrkat på att projektet
skall avbrytas. Det är aldrig för sent att inse att skattemedel som avsatts för
vår gemensamma välfärd skall gå till just detta, i stället för att hamna i riskkapitalisternas redan välfyllda fickor. Vi anser att man bör avbryta upphandlingen av privat hemtjänst i Botkyrka kommun.
Jag yrkar därför avslag på ordförandeförslaget.

Anders Pemer (V)

