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Till
Kungsholmens stadsdelsnämnd

Ramavtal för köp av vård och behandling för
barn, ungdomar och familjer med psykosociala
svårigheter
Förslag till beslut
Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar:
1. att uppdra till socialtjänstförvaltningen att, för stadsdelsnämndernas räkning,
organisera och i administrativt hänseende genomföra upphandling av hem för
vård och boende (HVB), jourfamiljehemsverksamheter samt akut- och utredningsplatser i dygnetruntvård för barn, ungdomar och familjer med psykosociala svårigheter och som är i behov av stödinsatser enligt SoL (Socialtjänstlagen) och LVU (Lag om vård av unga) i syfte att träffa ramavtal för tiden 200901-01—2011-12-31, med möjlighet till förlängning till lika villkor i två år.
2. att socialtjänstdirektören får i uppdrag att å nämndens vägnar teckna ramavtal
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. att Stadsdelsnämnden överlämnar protokollsutdrag för kännedom till socialtjänstförvaltningen.

Anders Carstorp
Stadsdelsdirektör
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Bakgrund
Den 31/12 2008 löper nuvarande ramavtal med vårdgivare i ovan nämnda kategorier ut och kan inte förlängas.
Förvaltningens förslag
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnderna går samman i en gemensam upphandling för att upphandla hem för vård och boende (HVB), jourfamiljehemsverksamheter samt akut- och utredningsplatser i dygnetruntvård för barn, ungdomar
och familjer med psykosociala svårigheter och som är i behov av stödinsatser enligt SoL (Socialtjänstlagen) och LVU (Lag om vård av unga) i syfte att träffa ramavtal för tiden 2009-01-01—2011-12-31. Ramavtalet kan förlängas med två år till
lika villkor.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beslutar att socialtjänstförvaltningen
får i uppdrag att under åren 2007-2008, för stadsdelsnämndens räkning, organisera
och i administrativt hänseende genomföra upphandling av ovanstående. Vidare får
socialtjänstförvaltningen i uppdrag att återkomma till stadsdelsnämnden med förslag till förfrågningsunderlag.
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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