


Protokoll
2018-05-09

2 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Innehåll

§ 37 Justering och fastställande av föredragningslista 3
§ 38 Information drift Norlandia 4
§ 39 Tillföra medel för att möjliggöra utökad bemaning 5
§ 40 Deltagande  i projekt "övertagande drift av särskilt boende från 

Norlandia". 
6

2



Protokoll Socialnämnden
2018-05-09 

1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 37 Justering och fastställande av föredragningslista

Socialnämndens beslut
Anette Dahlgren (S) utses tillsammans med ordföranden att justera protokollet senast den 15 maj 
2018. 
Utskickad föredragningslista fastställs med följande revideringar: 

- Nytt ärende, ”Tillföra medel för att möjliggöra utökad bemanning” behandlas som ärende 
nummer 3.

- Ärende nummer 3 ” Deltagande i projekt övertagande av drift av särskilt boende från Norlandia” 
flyttas ner och behandlas som ärende nummer 4. 

Yrkanden
Ordföranden yrkar att Anette Dahlgren (S) utses tillsammans med ordföranden att justera protokollet 
senast den 15 maj 2018 samt att utskickad föredragningslista fastställs med följande revideringar: 

- Nytt ärende, ”Tillföra medel för att möjliggöra utökad bemanning” behandlas som ärende 
nummer 3.
- Ärende nummer 3 ” Deltagande i projekt övertagande av drift av särskilt boende från 
Norlandia” flyttas ner och behandlas som ärende nummer 4.

Ordföranden finner bifall till eget yrkande. 
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§ 38 Information drift Norlandia

Socialnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet 

Ärendebeskrivning
Norlandia Care har begärt att Vaxholm stad övertar driften i egen regi av verksamheten särskilt boende 
snarast möjligt med hänsyn till att de ej erhållit tillstånd om att bedriva verksamheten från 
IVO,(inspektionen för vård och omsorg).  Norlandia Care har överklagat beslutet och IVO har överlämnat 
tillståndsärendet för avgörande till Förvaltningsrätten.

IVO har begärt en handlingsplan från Norlandia Care hur överlämningen till Vaxholms stad skall gå till, 
handlingsplanen skall vara IVO tillhanda senast den 30/5.

Krav på IVO-tillstånd var inte en känd förutsättning vid tidpunkten för upphandlingen. Norlandia Care 
har försökt möta de nya förutsättningarna om utökad bemanning på Borgmästargården, men har inte 
erhållit någon återkoppling från IVO. IVO har lämnat ärendet vidare till Förvaltningsrätten utan att 
återkoppla till Norlandia Care. 

Förvaltning och ordförande i nämnden arbetar ihop med Norlandia Care i en dialog med IVO, för att på 
bästa sätt lösa den uppkomna situationen. Datum för överlämnandet är ännu inte fastställt.

En ny upphandling förbereds omgående för att driva verksamheten på entreprenad. 

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2018-05-07

Kopia på beslutet till
För kännedom: Agneta Franzén, sf 

Camilla Lundholm, sf 
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§ 39 Tillföra medel för att möjliggöra utökad bemaning

Socialnämndens beslut
I det fall Norlandia Care beviljas tillstånd från IVO  (inspektionen för vård och omsorg) att driva särskilt 
boende utökar socialnämnden Norlandias ersättning motsvarande kostnaden för fyra årsarbetare (cirka 
två miljoner kronor per år) utöver gällande grundavtal.

Ärendebeskrivning
Ordföranden väcker under dagens sammanträde rubricerat ärende. 

Yrkanden
Ordföranden yrkar att i det fall Norlandia Care beviljas tillstånd från IVO (inspektionen för vård och 
omsorg) att driva särskilt boende utökar socialnämnden Norlandias ersättning motsvarande kostnaden 
för fyra årsarbetare (cirka två miljoner kronor per år) utöver gällande grundavtal.

Jonas Forsberg (S) yrkar avslag till ordförandes beslutsförslag och yrkar att socialnämnden ska ta över 
driften av det särskilda boendet i egen regi medans socialnämnden genomför en ny upphandling av drift 
av särskilt boende. Anette Dahlgren (S) instämmer i yrkandet. 

Proposition
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger. 

Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena var för sig och finner bifall till eget yrkande. 

Votering begärs och verkställs. 

Voteringsproposition
Ordföranden föreslår och får följande voteringsproposition godkänd av socialnämnden:

Ja röstar: den som bifaller ordförandens yrkande

Annicka Hörnsten Blommé (M), Ulf Björneheim (L), Anna Hansson (M), Tina Runhem (M), Carina 
Östergren (C), Leena Sundius (MP), Leena Hämäläinen (WP) 

Nej röstar: den som bifaller Jonas Forsbergs (S) yrkande

Jonas Forsberg (S), Anette Dahlgren (S)

Omröstningsresultat
Ordföranden finner att socialnämnden med 7 ja-röster mot 2 nej-röster bifaller ordförandes yrkande. 

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Agneta Franzén, sf 
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§ 40 Deltagande i projekt "övertagande av drift av särskilt boende
från Norlandia".

Socialnämndens beslut
Ordförande Annicka Hörnsten Blommés (M) deltagande i projekt ”övertagande av drift av särskilt 
boende från Norlandia" godkänns.

Ärendebeskrivning
Med anledning av att Norlandia Care har begärt att Vaxholm stad ska ta över driften av särskilt boende 
kommer ett projekt kring hur övertagandet ska gå till att initieras.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.

Jonas Forsberg (S) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag med tillägget att oppositionen ska utse en 
representant som ska få delta i projektet. 

Proposition
Ordföranden frågar först nämnden om nämnden kan bifalla förvaltningens beslutsförslag och finner 
bifall till yrkandet. 

Ordföranden ställer sedan proposition på bifall mot avslag på Jonas Forsbergs (S) tilläggsyrkande och 
finner avslag till tilläggsyrkandet. 

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Johanna Frunck, 2018-05-07

Kopia på beslutet till
För kännedom: Annicka Hörnsten Blommé, ordförande, socialnämnden
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