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Socialförvaltningen 

Sara Eriksson 

 

Datum: 2020-09-09 

 

Vård- och omsorgsnämnden 

 

Uppdrag att ta fram beställning för drift av 

Ljusterö särskilt boende 

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämnden uppdrar åt socialförvaltningen att ta fram 

beställning avseende Ljusterö särskilda boende för äldre med 10 platser från 

och med 2021-04-19 till Kommunstyrelsens produktionsutskott. 

Beslutsförslag 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att 

Ge socialförvaltningen i uppdrag att ta fram en beställning till 

Kommunstyrelsens produktionsutskott avseende drift av Ljusterö särskilt 

boende för äldre 

Bakgrund 

Den 19 april 2021 planeras Ljusterö särskilda boende för äldre vara färdigbyggt 

för inflyttning. I samband med det ska verksamheten starta. 

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar enligt nämndens reglemente för att 

fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänstlagen vad avser omsorgen om 

äldre människor, med undantag för driften av de kommunala resultatenheterna. 

Nämnden får besluta om att konkurrenspröva driften av kommunal 

verksamhet inom nämndens område, samt träffa avtal som inte är av principiell 

natur. Nämnden ska göra beställningar avseende verksamheter där 

Kommunens produktionsutskott ska ansvara för driften. 

Processen runt Ljusterö särskilt boende har pågått i cirka sju år och beslut om 

beställning av byggnation och möjliga ersättningsnivåer har fattats av 

Kommunfullmäktige. På grund av Ljusterö särskilda boendes låga volym vad 

gäller antal platser, 10 st., har i utredningarna en förutsättning för driften varit 

samordningsmöjligheter med annan omsorgsverksamhet på Ljusterö.  
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Förvaltningens slutsatser 

Förvaltningen föreslår Vård- och omsorgsnämnden att uppdra åt förvaltningen 

att ta fram förslag på beställning av verksamheten vid Ljusterö särskilda 

boende av Kommunstyrelsens produktionsutskott, KSPU.  

Många förutsättningar finns beskrivna i tidigare beslutsunderlag som funnits till 

underlag för beslut i nämnden och i Kommunfullmäktige. En av dessa 

förutsättningar är att verksamhetens begränsade volym gör att driften bör 

samordnas med annan omsorgsverksamhet på Ljusterö, detta för att kunna 

bedriva verksamheten kostnadseffektivt till en rimlig ersättning. Av det följer 

att KSPU är den enda möjliga utföraren, om den tidigare föreslagna 

ersättningen ska vara rimlig. 

Beställningen kan starta den 19 april 2021 i samband med att byggnaden är klar 

för inflyttning. Startdatum ska kunna flyttas fram i händelse av att 

byggnationen blir fördröjd.  

Tidigare beredning 

- Kommunfullmäktige 2019-05-13 KF §5:6 Särskilt boende på Ljusterö 

- Vård- och omsorgsnämnden 2019-01-22 VON §1:8 Återrapportering 

av uppdrag 38 (budget 2018) från fullmäktige, Vård- och 

omsorgsnämnden får i uppdrag att ta fram ersättningsnivåer för 

Ljusterö särskilda boende med 10 platser i samverkan med budget- och 

kvalitetsenheten 

- Kommunfullmäktige 2015-02-09 §1:20 Förstudie särskilt boende för 

äldre på Ljusterö 

- Vård- och omsorgsnämnden 2014-10-28 VON §9:8 Förstudie särskilt 

boende för äldre på Ljusterö 

Bilagor 

1. Beslut Vård- och omsorgsnämnden 2014-10-28 Förstudie särskilt boende 

Ljusterö 

2. Beslut Vård- och omsorgsnämnden 2019 Ersättningsnivåer särskilt boende 

Ljusterö inkl bilagor 

3. Beslut Kommunfullmäktige 20190513 särskilt boende Ljusterö 

 

   

Susanna Kiesel  Åsa Lundgren 

Socialdirektör  Enhetschef staben 
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Expedieras 

Kommunstyrelsens produktionsutskott 
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