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Vård och omsorgsnämndens protokoll 2022-03-16  

Tid och plats  

2022-03-16 klockan 09:30-09:45 i Folkets hus, B-salen 

Beslutande ledamöter 

Annika Krispinsson (C) ordförande, Inga-Lill Hellgren (S), Lars Persson (S), Florence Emma Anvo (KD), Karl-

Arne Larsson (C), Åsa Eklind (SD), Marga Karttunen (SD), Bernt-Erik Rutström (S), Mikael Forsberg (MP) 

Ej tjänstgörande ersättare 

Tomas Persson (S), Gunilla Hamrin (S),  

Övriga närvarande 

Åsa Johansson förvaltningschef, Madeleine Dismats, nämndsekreterare, Anna Pierrou verksamhetschef 

IFO/Bistånd, Irja Gudmundsson verksamhetschef äldre och funktionsstöd, Karin Johansson verksamhetschef 

vård- och omsorgsboende, Hanna Andersson upphandlingsansvarig/kommunjurist 

Tid och plats för justering 

2022-03-16  i Folkets hus, B-salen 

Justerade paragrafer 

§ 25  

Underskrift 

 ____________________________________________________________________  

Madeleine Dismats, Sekreterare 

 ____________________________________________________________________  

Annika Krispinsson, Ordförande 

 ____________________________________________________________________  

Karl-Arne Larsson, Justerare 
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Anslagsbevis  
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 

Vård och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2022-03-16 

Datum då anslaget sätts upp 

2022-03-16 

Datum då anslaget tas ned 

2022-04-07 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby 

Underskrift 

 _____________________________________  

Madeleine Dismats  
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Von § 25 Dnr VON/2021:14 059 

Upphandling av färdtjänst - Ändring av upphandlingsunderlag 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att stryka kravet att förare ska ha minst två års praktisk 

erfarenhet i upphandlingen av Färdtjänst mm. 

 

Sammanfattning 

Det har inkommit en fråga gällande pågående upphandling av ”Färdtjänst mm”. 

Frågeställaren önskar att kravet att samtliga förare ska ha minst två års praktisk erfarenhet av 

persontransporter efterges. 

Frågeställaren menar att kravet försvårar möjligheterna att fullgöra avtalet på lång sikt på grund 

av nyrekrytering och att det råder brist på chaufförer. 

Upphandlingsansvarigs bedömning är att kravet kan begränsa antalet anbudsgivare. Samtidigt är 

det inte säkert att kravet medför högre kvalitet i uppdragets utförande. Kravställningen är 

fortfarande hög med avseende på kvalitet och utförande. Därför rekommenderas att kravet stryks 

och att anbudstiden förlängs. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 14 mars 2022. 

 

Delges 

Upphandlingsansvarig 

 

 

 

 

 

 


