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RINKEBY-KISTA STADSDELSFÖRVALTNING

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 104-164-2007
SID 1 (2)
2007-09-06
SDN 2007-09-20

VERKSAMHETSOMRÅDET OMSORG OM PERSONER MED
FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Handläggare: Ewa-Britt Ek
Telefon: 08-508 01 401
Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Ramavtal för köp av enstaka vårdplatser inom
omsorgen om funktionshindrade enligt SoL och
LSS
Förslag till beslut
Stadsdelsförvaltningen föreslår att nämnden beslutar
1. att uppdra till socialtjänstförvaltningen att, för stadsdelsnämndernas räkning, organisera
och i administrativt hänseende genomföra upphandling av hem för vård och boende
(HVB) och bostad med särskild service enligt SoL samt bostad med särskild service för
barn och vuxna, korttidshem och daglig verksamhet enligt LSS, i syfte att träffa ramavtal
för tiden 2009-01-01 – 2011-12-31, med möjlighet till förlängning till lika villkor i två år.
2. att socialtjänstdirektören får i uppdrag att å nämndens vägnar teckna ramavtalen och under
avtalstiden å nämndens vägnar besluta om och göra smärre justeringar
3. att socialtjänstförvaltningen får i uppdrag att bistå med samordning av uppföljning av
ramavtalen samt att, tillsammans med juridiska avdelningen, efter samråd med berörd
nämnd, bistå nämnden vid tvister angående ramavtalen
4. att socialtjänstförvaltningen får i uppdrag att utreda vilken typ av upphandlingsform som
kan vara lämpligast och återkomma till stadsdelsnämnderna med förslag i samband med
ställningstagandet till förfrågningsunderlag
5. att uppdra till socialtjänstdirektören att besluta om tilldelning av kontrakt efter det att
samtliga anbud utvärderats.
6. Stadsdelsnämnden överlämnar protokollsutdrag för kännedom till socialtjänstförvaltningen.

Olle Johnselius
Stadsdelsdirektör

Ulla Johansson
Verksamhetsområdeschef
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Ärendets beredning
Detta ärende har tagits fram inom verksamhetsområdet Omsorg om personer med
funktionsnedsättning.
Handikapprådet har behandlat ärendet den 23 augusti 2007.

Bakgrund
Nuvarande ramavtal – ”Vissa boenden enligt SoL och LSS samt daglig verksamhet enligt
LSS” löper ut 2008-12-31. Avtalen kan inte förlängas.

Förvaltningens förslag
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnderna går samman i en gemensam upphandling för att
upphandla hem för vård och boende (HVB) och bostad med särskild service enligt SoL samt
bostad med särskild service för barn och vuxna, korttidshem och daglig verksamhet enligt
LSS, i syfte att träffa ramavtal för tiden 2009-01-01 – 2011-12-31. Ramavtalet kan förlängas
med två år till lika villkor om kontrakterad utförare och placerande nämnd så önskar.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beslutar att socialtjänstförvaltningen får i uppdrag
att under åren 2007 – 2008, för stadsdelsnämndernas räkning, organisera och i administrativt
hänseende genomföra upphandlingen av ovanstående. Vidare får socialtjänstförvaltningen i
uppdrag att återkomma till stadsdelsnämnden med förslag till modell för upphandlingen.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beslutar att socialtjänstdirektören får i uppdrag att
å stadsdelsnämndens vägnar besluta om tilldelning och teckna ramavtalen samt under avtalstiden vid behov besluta om smärre justeringar i ramavtalen.
Förvaltningen föreslår att socialtjänstförvaltningen av stadsdelsnämnden får i uppdrag att bistå
med samordning av uppföljning av ramavtalen samt att, tillsammans med juridiska avdelningen, efter samråd med berörda nämnder, bistå vid tvister angående ramavtalen.
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