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Överlämnande av ansvaret för drift av Solskiftets särskilda boende 
till extern utförare 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta 

Uppdra åt Kommunstyrelsen att i samråd med berörda förvaltningar, efter genomförd 
upphandling, överlämna driften av Solskiftets särskilda boende till extern utförare, i enlighet 
med förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-02-18 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

Under förutsättning av Kommunfullmäktiges beslut om uppdrag till Kommunstyrelsen att i 
samråd med berörda förvaltningar, genomföra upphandling av driften av Solskiftets särskilda 
boende 

Särskilt yttrande 
Arne Ekstrand (KS) lämnar ett särskilt yttrande 
Den tidigare Produktionsstyrelsen har - trots flera års försök - inte lyckats vidtaga nödvändiga 
åtgärder för att lösa det ekonomiska läget beträffande Solskiftets särskilda boende. Vi beklagar 
detta. 
Vi anser att det finns ett icke obetydligt värde i att kunna välja mellan kommunala och privata 
utförare vad gäller särskilda boenden. Dessutom borde man beakta vikten av att särskilt 
boende i egen regi borde finnas kvar i det fall kommunen har krav att ta över omvårdnaden 
om en privat utförare lägger ner. 
Arne Ekstrand (KD) 

Reservation 
Mats Larsson (S) reserverar sig til l förmån för eget förslag. 

Michael Solander (MP) lämnar en skriftlig reservation 
MP anser att det finns ett stort mervärde i att ha både privata och enskilda utförare inom 
äldreomsorgen, därför anser vi att man gör ytterligare ansträngningar för att få Solskiftets 
äldreboende i ekonomisk balans samt vård med god kvalitet. 
Michael Solander (MP) 

Francisco Contreras (V) lämnar en skriftlig reservation 
Vänsterpartiet röstar nej till privatiseringen av Solskiftes särskilda boende. 
1. Beslutet innebär att inga kommunala särskilda boende kommer att finnas kvar i Österåker. 
Det vill säga all verksamhet privatiseras. Med detta begränsas valfriheten. Kommuninvånarna 
kommer inte kunna välja mellan en kommunal och privat verksamhet. Den kommunala 
verksamheten garanterar en kvalitativ service till de boende. 
Fotts. 

Justerandes signat Utdragsbestyrkande 
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2. Den kommunala verksamheten är viktig för personalen inom äldreomsorgen. Den lägger en 
miniminivå på arbetsvillkor och bemanning. Tyvärr är det konstaterat att utan kommunal 
verksamhet konkurrerar de privata aktörerna om att sänka kostnaderna genom att minska 
personalkostnaderna och sänka kvalitetsnivån. 
3. Kommunen måste alltid vara redo att ta över en verksamhet om en privat utförare går i 
konkurs eller lägger ner. Det finns krav på att kommunen måste erbjuda särskilt boende. Utan 
en fungerande kommunal verksamhet tror vi att kommunen inte kommer att vara redo att ta 
ansvar för en verksamhet som läggs ner. 
Francisco Contreras (V) 

Sammanfattning 
I samband med Kommunstyrelsens behandling 2019-01-07 av ärende Dnr. KS 2018/0067 om 
Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per november 2018 beslutade om att uppdra åt 
kommundirektören att genomföra alternativ driftform av Solskiftets särskilda boende i samråd 
med berörda förvaltningar. 
Därefter har den berörda Vård- och omsorgsnämnden behandlat ärende Dnr. 2019/0007 
Antagande av upphandlingsdokument för Solskiftets särskilda boende för äldre. Den fortsatta 
beredningen innebär att ärendet hänskjuts till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige för 
beslut. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2019-02-18. 

Deltar ej i beslutet 
Roger Johansson (RP) deltar inte i beslutet 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall til l Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 
Uppdra åt Kommunstyrelsen att i samråd med berörda förvaltningar, efter genomförd 
upphandling, överlämna driften av Solskiftets särskilda boende til l extern utförare, i enlighet 
med förvaltningens tjänsteudåtande daterat 2019-02-18 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen för egen del bes luta 
Under förutsättning av Kommunfullmäktiges beslut om uppdrag till Kommunstyrelsen att i 
samråd med berörda förvaltningar, genomföra upphandling av driften av Solskiftets särskilda 
boende 

Mats Larsson (S) , Francisco Contreras (V) och Michael Solander (MP) yrkar avslag på ärendet. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande eller 
enligt Mats Larsson (S), Francisco Contreras (V) och Michael Solander (MP) avslagsyrkande 
och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande. 
Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Michaela Fletchers (M) yrkande röstar 
ja, den det ej vill röstar nej. 

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 8 ja-röster, 3 nej-röster och 2 avstår. 

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



II Österåker 
Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2019 - 2022) 
KS 2019-03-04, §3:3 

Parti Ledamötet Tjänstgörande Ersättare J N A 

M Johan Boström X X 

M Hampe Klein X X 

M Christina Funhammar X X 

L Mathias Lindow, l:e vice ordf. X X 

L Ritva Elg X X 

C Anne-Li Hilbert X X 

KD Arne Ekstrand X X 

S Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf. _ Björn P. X 

S Mats Larsson X X 

RP 
Roger Johansson - OBS! Deltat ej i 
beslutet X 

SD Anders Borelid X X 

V Francisco Contreras X X 

MP Michael Solander X X 

M Michaela Fletcher, ordförande X X 

Ersättare 

M Conny Söderström X 

M Kenneth Netterström -

M Conny Ling X 

C Björn Pålhammar X 

KD Mikael Ottosson -

S Daniel Lundin -

RP Hans Hellberg X 

V Christina Wulff -

Resultat 8 3 2 


