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Drift av äldreboendet Trollängen
§ 53

Diarienummer 2020/ÄON 0115 50

Kommunfullmäktiges beslut
1. Driften av Trollängens äldreboende ska upphandlas enligt lagen om
offentlig upphandling (LOU) och helt utvärdera anbudet med fokus på
kvalitet.
2. Sammanträdet ajourneras 22:16-22:20.

Reservation
Anita Mattsson (S) hänvisar till skriftlig reservation i kommunstyrelsen 202103-09 § 49 (bilaga).
Inger Gemicioglu (V) hänvisar till skriftlig reservation i kommunstyrelsen
2021-03-09 § 49 (bilaga).
Lilian Nylinder (MP) reserverar sig för de tjänstgörande miljöpartistiska
ledamöternas räkning.

Särskilt yttrande
Mats Lindblom (L) lämnar ett särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Trollängens äldreboende består av 59 boendeplatser med heldygnsomsorg.
Verksamheten drivs i privat regi av Förenade Care AB sedan januari 2014. Det
finns inte längre möjlighet att förlänga avtalet som upphör 2021-08-31. Olika
alternativ har övervägts och förvaltningen förordar att driften övertas i
kommunal regi när avtalet löper ut.
Äldre- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att driften av Trollängens äldreboende övergår till
kommunens egen regi när nuvarande avtal med extern utförare löper ut 202108-31.
Ärendet återremitterades av kommunstyrelsen till
kommunstyrelseförvaltningen den 2 februari 2021 för komplettering för att
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erhålla en faktabaserad genomlysning av de olika handlingsalternativen enligt
nedan:
Utreda för- och nackdelar samt risker och möjligheter med samtliga tre
alternativ som beskrivs i tjänsteskrivelsen "Drift av äldreboendet Trollängen".
Gärna i form en SWOT-analys (styrkor, svagheter, möjligheter och hot).
För alternativ 1, upphandling enligt LOU, dessutom utreda möjliga alternativa
upphandlingskriterier och upphandlingsmodeller och belysa dess olika för- och
nackdelar samt möjligheter och risker. Upphandlingskriterier och modeller som
prioriterar erbjuden kvalitet är av särskilt intresse.
Kommunstyrelsen beslutade under sitt sammanträde den 9 mars att föreslå
kommunfullmäktige besluta att driften av Trollängens äldreboende ska
upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och helt utvärdera
anbudet med fokus på kvalitet.

Yttrande
Inger Gemicioglu (V), Susann Ronström (S), Mats Lindblom (L), Anki
Svensson (M), Anita Mattsson (S), Per Carlberg (SD), Peter Freij (M), Lilian
Nylinder (MP), Anna Steele (C), Maria Alves Persson (S), Martin Nilsson (S),
Dick Bengtson (M), Jerry Svensson (S) och Ulf Perbo (KD) yttrar sig.

Yrkande
Mats Lindblom (L), Anki Svensson (M), Peter Freij (M), Anna Steele (C) och
Ulf Perbo (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till att driften av Trollängens äldreboende
övergår till kommunens egen regi när nuvarande avtal med extern utförare
löper ut 2021-08-31 och avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut. Susann
Ronström (S), Anita Mattsson (S), Lilian Nylinder (MP), Martin Nilsson (S),
Maria Alves Persson (S) och Jerry Svensson (S) biträder yrkandet.
Ordföranden Anders Linder (S) föreslår att sammanträdet ajourneras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag till beslut. Därefter ställer ordföranden frågan om fullmäktige avslår
kommunfullmäktiges förslag och därmed även bifaller yrkandet från Inger
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Gemicioglu (V) med flera. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ordföranden föreslår att sammanträdet ajourneras i fyra minuter och ställer
frågan om fullmäktige bifaller förslaget. Fullmäktige bifaller förslaget och
sammanträdet ajourneras.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-03-09 § 49.pdf
§ 49 (S) Reservation.pdf
§ 49 Reservation (V).pdf
§ 49 (MP) Särskilt yttrande.pdf
Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2021-03-09 § 10.pdf
Tjänsteskrivelse - Svar på återremiss angående drift av äldreboendet
Trollängen.docx.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-02-02 § 31.docx.pdf
Tjänsteskrivelse Drift av äldreboendet Trollängen.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2021-01-20 § 3.pdf
Omröstningsprotokoll Äldre- och omsorgsnämnden 2021-01-20 § 3.pdf
Reservation M, C och KD, Äldre- och omsorgsnämnden 2021-01-20 § 3.pdf
Yttrande från KPR Drift av äldreboenden i Tyresö.pdf
Kommunala pensionärsrådet 2021-02-02 omedelbart justerat protokoll §3.pdf
Signerad tjänsteskrivelse, Drift av äldreboendet Trollängen.pdf
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