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Farsta stadsdelsnämnd

Förlängning av ramavtal "Vissa boenden enligt SoL och LSS samt
daglig verksamhet enligt LSS"
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden beslutar att förlänga ramavtal enligt bilaga, att gälla under tiden
2007-01-01 - - 2008-12-31
2. Stadsdelsnämnden överlämnar protokollsutdrag för kännedom till vårdgivarna och
till socialtjänstförvaltningen
Stadsdelsnämndens beslut förklaras omedelbart justerat.
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Ärendets beredning
Detta tjänsteutlåtande har utarbetats inom stadsdelsförvaltningens kansli- och
personalavdelning, enheten för administration och upphandling, tillsammans med
avdelningen för omsorg om äldre och funktionshindrade, beställare.
Motsvarande tjänsteutlåtande har förelagts samtliga i ramavtalet ingående
stadsdelsnämnder.
Bakgrund
Socialtjänstförvaltningen fick under år 2003 uppdraget av samtliga stadsdelsnämnder
att organisera och i administrativt hänseende genomföra förenklad upphandling av
vissa boendeformer enligt SoL och LSS samt daglig verksamhet enligt LSS i syfte att
träffa ramavtal för tiden 2004-01-01 - - 2006-12-31 med möjlighet till två års
förlängning.
Vidare fick socialtjänstdirektören i uppdrag att, efter nämndens beslut, å nämndernas
vägnar teckna ramavtalen och under avtalstiden å nämndens vägnar besluta om och
göra smärre justeringar i ramavtalen. Slutligen fick socialtjänstförvaltningen i
uppdrag att bistå med samordning av uppföljning av ramavtalen samt att,
tillsammans med juridiska avdelningen på stadsledningskontoret, efter samråd med
berörda nämnder, bistå nämnderna vid tvister angående ramavtalen.
Enligt ramavtalet ges möjlighet till två års förlängning. Om parterna senast nio
månader före avtalstidens utgång träffar en överenskommelse om förlängning,
förlängs avtalet på samma villkor med två års förlängning.
Förvaltningens förslag
Förvaltningen föreslår att ramavtalen förlängs med två år att gälla under tiden 200701-01 - - 2008-12-31. Indexuppräkning kommer att ske i januari 2007 och i januari
2008.
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