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Avslut av avtal om nattinsatser i hemtjänsten

Förvaltningens förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner förslaget om att avtalet med
Omsorgshuset Stockholm AB för Södermalms
stadsdelsnämnds ankommande ska upphöra.
2. Stadsdelsnämnden ger stadsdelsdirektören uppdrag att
teckna överenskommelse om avtalets upphörande.
3. Stadsdelsnämnden beslutar att nattinsatserna tills vidare
ska utföras inom den kommunala hemtjänsten.
4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Christina Rapp Lundahl
Stadsdelsdirektör

Claes Lagergren
Avdelningschef

Sammanfattning
Stadsdelsdirektören och äldreomsorgschefen har träffat företrädare
för Omsorgshuset Stockholm AB i ett möte och gemensamt kommit
överens om att avtalet om nattinsatser i hemtjänsten inom
Södermalms stadsdelsområde ska upphöra.

Södermalms stadsdelsförvaltning
Avdelning för äldreomsorg
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Telefon 08 508 12 033
Växel 08 508 12 000
b.nylander@stockholm.se
stockholm.se

Bakgrund
De tre stadsdelsnämnderna Södermalm, Enskede-Årsta-Vantör och
Skarpnäck upphandlade gemensamt hemtjänstinsatser nattetid,
inklusive larmutryckning 2010. Stadsdelsdirektören vid Skarpnäcks
stadsdelsförvaltning fick delegation att genomföra upphandlingen,
fatta upphandlingsadministrativa beslut, hantera eventuell
överprövning samt anta och teckna avtal med leverantör.

Tjänsteutlåtande
Dnr 1564-2013-2.2.1.
Sida 2 (2)

Avtal skrevs med Omsorgshuset AB från och med
2010-10-01 till och med 2013-09-30 med möjlighet till förlängning
ett (1) + ett (1) år. Avtalet förlängdes ett (1) år från och med 201210-01 till och med 2014-09-30.
Det har under avtalstiden förekommit avvikelser som gäller
genomförandet av insatserna och samverkan med andra aktörer.
Dessa redovisas i ärendet ”Svar på skrivelse angående
Omsorgshuset från Anders Göransson m.fl (S) Erik Malm m.fl
(Mp) och Gunnar Ågren (V)” dnr 1373-2013-1.2.1.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelning för äldreomsorg. Förvaltningen
har rådgjort med juridiska avdelningen vid Stadsledningskontoret.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Mot bakgrund av de upprepade bristerna bör avtalet upphöra i
förtid, i den del som det avser Södermalm. Bolaget motsätter sig
inte detta, utan det är en gemensam avsikt.
Vid upphörande av Omsorgshusets uppdrag föreslås att utförandet
av nattinsatser i hemtjänsten tills vidare tas över i egen regi.
Målsättningen ska vara att verksamheten ska tas över skyndsamt,
men det är av vikt att övertagandet sker med de äldres säkerhet och
trygghet i fokus.

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1
to the text that you want to appear here.

