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§3
Svar på skrivelse om avbrytande av upphandling av vårdoch omsorgsboende Gamlebo

Dnr 2.11.2-94/2014
Socialnämndens beslut
1 Socialnämnden godkänner tjänsteutlåtandet som svar på
skrivelsen.
2 Socialnämnden beslutar att avbryta upphandlingen av vårdoch omsorgsboende Gamlebo och att verksamheten drivs i
egen regi från och med 3 maj 2015.
3 Paragrafen justeras omedelbart.
Ärendet
Socialnämnden har mottagit en skrivelse från Åsa Lindhagen
(MP), Roger Mogert (S) och Inger Stark (V). I denna skrivelse
föreslås att upphandlingen av vård- och omsorgsboende Gamlebo
ska avbrytas.
Driften av vård- och omsorgsboende Gamlebo har tidigare
upphandlats i konkurrens och nuvarande avtal med Attendo
Individ och Familj AB gäller till och med 2 maj 2015 och kan
inte förlängas ytterligare.
En ny upphandling inleddes av den förra politiska majoriteten i
Stockholms stad och socialnämnden godkände 10 juni 2014
förvaltningens förslag till förfrågningsunderlag. Förvaltningen
föreslår att socialnämnden beslutar att avbryta upphandlingen av
vård- och omsorgsboende Gamlebo och att verksamheten drivs i
egen regi från och med 3 maj 2015.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
27 november 2014.
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Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det
är förvaltningens. Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
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Ledamöterna Yvonne Fernell-Ingelström m.fl. (M), ledamoten
Ann-Katrin Åslund (FP) och ledamoten Stina Bengtsson (C)
anmäler att de inte deltar i beslutet.
Särskilt uttalande
Ledamöterna Yvonne Fernell-Ingelström m.fl. (M), ledamoten
Ann-Katrin Åslund (FP) och ledamoten Stina Bengtsson (C)
lämnar följande särskilda uttalande.
Vi överlämnar ärendet utan eget ställningstagande med
hänvisning till den överenskommelse som slöts i och med
valresultatet 2014.
En upphandling av verksamheten vid vård- och omsorgsboendet
Gamlebo har påbörjats under den tid som Alliansen hade
majoritet i Stockholm och avbryts nu av den nya majoriteten.
Avtalet med Attendo Individ och Familj gäller endast till 2 maj
2015 och kan inte förlängas ytterligare.
Att avbryta en pågående upphandling med högt ställda
kvalitetskrav ser vi som en inskränkning i valfriheten för
Stockholmarna.
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