Protokoll
Sida 23 (25)

§ 17

Övriga frågor

Ordföranden Torun Boucher (V) sammankallar nämnden till ett
extra nämndsammanträde den 6 mars 2018 kl. 16:00 i
Bråvallasalen för behandling av ett ärende om tilldelningsbeslut.
Nämndsekreteraren kommer att skicka ut kallelsen till extra
nämndsammanträde den 6 mars 2018 kl.16:00 i Bråvallasalen med
förmöten från kl. 15:00 (för majoritetens partier i Bråvallasalen
och för oppositionens partier i Lilla Kollegiesalen i Stadshuset,
plan 1).
Ärendet blir belagt med sekretess enligt 19 kap. 3 § OSL
(Offentlighets- och sekretesslagen).

Inga övriga frågor anmäls.
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Protokoll
Sida 24 (25)

§ 18 Entreprenadavtal avseende Bergsunds respektive
Kampementets vård- och omsorgsboende
Dnr 5.1.3-126/2018

Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden beslutar följande:
1. Det ingångna avtalet med Temabo AB avseende driften av
Bergsunds vård- och omsorgsboende fullgörs från och med
den 1 april 2018, i enlighet med vad som framgår av
tjänsteutlåtandet.
2. Östermalms stadsdelsförvaltning tar över driften av
Kampementets vård- och omsorgsboende från och med den
1 april 2018, i avvaktan på domstolsprövning av
erforderligt tillstånd för Temabo AB.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
2018-02-19.
Stockholms stad har efter central entreprenadupphandling 2017
tecknat två avtal med Temabo AB gällande driften av Bergsunds
vård- och omsorgsboende på Södermalm respektive
Kampementets vård- och omsorgsboende på Östermalm.
Från och med den 15 april 2017 råder det tillståndsplikt för
entreprenaddriven verksamhet enligt socialtjänstlagen.
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) utfärdar tillstånd.
Temabo AB har fått avslag på sina tillståndsansökningar avseende
driften av Bergsunds respektive Kampementets vård- och
omsorgsboende.
Med anledning av detta behöver staden ta ställning till hur den
uppkomna situationen kan lösas på bästa sätt i syfte att värna
kontinuiteten och de äldres trygghet.
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Yrkanden
Ordföranden Torun Boucher (V) med instämmande av övriga
ledamöter och tjänstgörande ersättare samt med stöd av
Utdragbestyrkande

