
Yrkande i ärendet 

”Utlösande av förlängningsoption i avtal med Vardaga Äldreomsorg AB (fd Carema Care AB)     

och Nytida AB (fd Orkidén) om vårdentreprenad i Brålanda för tiden 2015-02-01—2017-01-31”        

(Dnr SN 2007/52) 

 

Bakgrund 

Ärendets beskrivning i underlaget inför nämndens beslut är korrekt. Vi vill dock göra ett 

påpekande för att förtydliga. Mot slutet av den första avtalsperioden hade socialnämnden 

anledning att framföra stark kritik mot bolagets prestationer. Missförhållandena har efter 

nämndens tillsyn rättats till. Nämnden har också fattat beslut som har till syfte att väsentligt 

stärka kontrollen över entreprenadens verksamhet. Det förvånar därför föga om vi nu kan 

konstatera att verksamheten under den första förlängningsperioden sker i god 

överensstämmelse med avtalet. 

Motivering till vårt yrkande                     

Vänsterpartiet vet redan nu att vi kommer att stå fast vid vår avsikt att inte biträda tankar 

på en ny upphandling. Vår inställning är att Vänersborg skall bedriva verksamheten i 

Brålanda i egen regi såsom varit innan avtalet började gälla. Vi har full förståelse för att 

övergången tar tid och ser behovet av en del särskilda insatser inför och under själva 

övergången. Så var det också när kommunal verksamhet övergick till entreprenad. Så blir 

det även oberoende av om återgången sker 2017 eller redan 2015. 

Det är av principiella skäl vi kommer till vår slutsats. Det finns idag ingen anledning att tvivla 

på att personalen gör sitt yttersta för att prestera väl och för att göra största möjliga 

ansträngning i omsorgen om våra äldre och andra som är i behov av omsorg på särskilt 

boende eller i hemtjänsten. Vi är övertygade om att samma personal gör samma 

ansträngning och presterar lika hög yrkeskvalitet i kommunal anställning i framtiden. 

 

Vårt yrkande: 

Socialnämnden beslutar att inte utlösa den andra och sista förlängningsoptionen i avtal 

med Vardaga Äldreomsorg AB och Nytida AB om vårdentreprenad i Brålanda. 

Vänsterpartiets ledamöter i socialnämnden: 

 

 

Marianne Ramm  Lutz Rininsland  2014-03-27  


