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Förlängning av avtal med Sodexo avs eende
kost för äldreomsorgen inom Södermalm

Förslag till beslut
1.

Stadsdelsnämnden beslutar att nuvarande avtal förlängs med Sodexo AB
genom direktupphandling, org.nr 556232-7873 som leverantör av kost till
pensionat Hornskroken, Hornskrokens, Katarinagårdens och Kulltorps vård
och omsorgsboende inom Södermalm..

2.

Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören att teckna förlängningsavtal
med företrädare för Sodexo AB för tiden 2012-02-01 till och med 2012-03-31
avseende pensionat Hornskroken, Hornskrokens och Katarinagården vård och
omsorgsboende.

3.

Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören att teckna förlängningsavtal
med företrädare för Sodexo AB för tiden 2012-02-01 till och med 2013-01-31
avseende Kulltorps vård och omsorgsboende.

4.

Beslutet justeras omedelbart.

Anders Carstorp
Stadsdelsdirektör

Claes Lagergren
Avdelningschef
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Sammanfattning
Södermalms stadsdelsnämnds avtal med Sodexo avseende kostleveranser löper ut
2012-01-31 och en direktupphandling av kost för äldreomsorgen måste därför ske,
i avvaktan på ny upphandling av kost. Motivet för direktupphandling är att
förändringar i aktivitetsplanen samt pågående överprövningar gör att osäkerheten
är stor om behovet kostleveranser. I dagsläget är möjligheten att fastställa behovet
av kostleveranser inom Södermalm svår att överblicka.
Kostleveranserna omfattar huvudkomponent till lunch och middag (avser det som
utgör maträttens huvudkomponent, till exempel kött, fisk, soppa, fågel eller
vegetariska proteinkällor med tillhörande sås samt potatis, pasta ris etc). För att
göra måltiden komplett ansvarar respektive enhet för att tillreda tillbehör till
måltiderna såsom exempelvis sallad, smör och bröd med mera serveras. Övriga
måltider (frukost, efterätt, mellanmål, fika, kvällsmål och nattmål) ansvarar
respektive enhet för att tillreda.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av avdelningen för äldreomsorg och administrativa
avdelningen vid Södermalms stadsdelsförvaltning.
Bakgrund
Södermalms stadsdelsnämnds avtal med Sodexo avseende kostleveranser löper ut
2012-01-31 och en direktupphandling av kost för äldreomsorgen måste därför ske,
i avvaktan på ny upphandling av kost. Motivet för direktupphandling är att
förändringar i aktivitetsplanen samt pågående överprövningar gör att osäkerheten
är stor om behovet kostleveranser.
Kostleveranserna omfattar huvudkomponent till lunch och middag (avser det som
utgör maträttens huvudkomponent, till exempel kött, fisk, soppa, fågel eller
vegetariska proteinkällor med tillhörande sås samt potatis, pasta ris etc). För att
göra måltiden komplett ansvarar respektive enhet för att tillreda tillbehör till
måltiderna såsom exempelvis sallad, smör och bröd med mera serveras. Övriga
måltider (frukost, efterätt, mellanmål, fika, kvällsmål och nattmål) ansvarar
respektive enhet för att tillreda.
Stadsdelsförvaltningens synpunkter och förslag
Stadsdelsförvaltningen har under avtalstiden genomfört regelbundna
avtalsuppföljningar (sex gånger per år). Bedömningen är att Sodexo AB uppfyller
avtalet. Sodexo AB har god kännedom om de äldres behov och matvanor och är
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väl insatta i lagar och tillämpningsföreskrifter för verksamheten. Sodexo AB är
tillmötesgående och rättar eventuella brister på ett bra sätt.
Stadelsförvaltningens dietist har regelbundna möten med enheternas kostombud
där kvalitet med mera tas upp till diskussion.
I dagsläget är möjligheten att fastställa det framtida behovet av kostleveranser
inom Södermalm svår att överblicka.
Stadsdelsförvaltningen föreslår därför att nuvarande avtal med Sodexo AB
förlängs genom direktupphandling, som leverantör av kost till pensionat
Hornskroken (antal boende ca 4), Hornskrokens- (antal boende ca53) och
Katarinagårdens vård och omsorgsboende (antal boende ca 55) för tiden
2012-02-01 till och med 2012-03-31. Kulltorps vård och omsorgsboende
(antal boende ca 84) för tiden 2012-02-01 till och med 2013-01-31.

