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Angående partsbyte i ramavtal ”Vissa boenden enligt SoL och
LSS samt daglig verksamhet enligt LSS”
1 bilaga
Förslag till beslut
1. Socialtjänstnämnden beslutar att Tjänstemännens Bildningsverksamhet
(TBV) skyldigheter och rättigheter med anledning av lämnat och antaget
anbud, tecknat ramavtal, och gjorda avrop får överlåtas till Sensus studieförbund. Socialtjänstnämnden beslutar ge socialtjänstdirektören i uppdrag
att å nämndens vägnar, besluta om och underteckna avtal om partsbyte.
2. Socialtjänstnämnden beslutar, i eventuellt kommande ärenden avseende
ramavtalen i rubricerad upphandling, ge socialtjänstdirektören i uppdrag att
å nämndens vägnar besluta om parts rättigheter och skyldigheter får överlåtas på eller uppdras åt annan. Vidare beslutar socialtjänstnämnden ge socialtjänstdirektören i uppdrag att å nämndens vägnar, besluta om och underteckna avtal om partsbyte.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Dag Helin
Vera Josefsson

Ärendets beredning
Detta ärende har utarbetats vid socialtjänstförvaltningens stab.
Ärendet har förhandlats enligt § 38 MBL i central förhandling i enlighet med
stadsdelsdirektörernas givna fullmakt. MBL-protokoll bifogas, bilaga 1.
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Bakgrund
Socialtjänstförvaltningen fick under år 2003 uppdraget av samtliga nämnder att
organisera och i administrativt hänseende genomföra förenklad upphandling av
särskilda boendeformer, hem för vård och boende (HVB), dagverksamhet enligt SoL samt daglig verksamhet enligt LSS i syfte att träffa ramavtal.
Vidare fick socialtjänstdirektören i uppdrag att, efter nämndens beslut, å nämndens 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 och
uppföljning av ramavtalen samt att, tillsammans med juridiska avdelningen på
stadsledningskontoret, efter samråd med berörda nämnder, bistå nämnderna vid
tvister angående ramavtalen. Ramavtal träffades för tiden 2004-01-01 – 200612-31 med möjlighet till två års förlängning.
Ärendet
Tjänstemännens Bildningsverksamhet (nedan kallad TBV), org. nr 8020059260, erhöll avseende verksamheten TBV Mediacenter (nedan kallad Mediacenter) ramavtal som omfattar daglig verksamhet enligt LSS § 9.10 för vuxna
personer med lindrig till måttlig utvecklingsstörning. Enligt ramavtalet med
TBV § 33.1 får parts rättigheter och skyldigheter enligt avtalet inte helt eller
delvis, utan nämndens skriftliga beslut överlåtas eller uppdras åt annan.
Den 27:e april 2004 beslutade TBV:s förbundsstämma om upplösning av TBV.
I maj 2004 uppkom frågan om ett eventuellt samgående med Sensus Studieförbund (nedan kallad Sensus), org. nr 802006-3155. Det slutliga beslutet om
samgående fattades på Sensus förbundsstämma den 1 oktober. Samgåendet innebär att TBV går upp i Sensus den 4 oktober 2005. Sensus är den nya juridiska personen för Mediacenter. De sammanslagna studieförbundet innehåller
både TBV och nuvarande Sensus. För övrigt planeras inte övriga förändringar
avseende Mediacenter . Mediacenter fortsätter med samma föreståndare, antal
deltagare, personal, lokaler och verksamhet som tidigare. Sensus har fått erforderligt tillstånd från länsstyrelsen för att bedriva verksamheten.
Av inkomna handlingar1, framgår att Sensus har fullgjort erforderliga skyldigheter avseende registreringar och betalningar för sociala avgifter och skatter i
Sverige eller i det land företaget är registrerat. Information från Upplysningscentralens visar att Sensus inte har betalningsanmärkningar eller ansökningar
registrerade.

1

Av skatteverket ifylld 4820 blankett, registreringsbevis, samt beslut från skatteverket som visar att vid utbetalning av ersättning för
arbete skall inte skatteavdrag göras, samt sanningsförsäkran som intygar att Sensus inte är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, eller annat liknande förfarande. Sanningsförsäkran intygar vidare att de personer som, genom sitt delägarskap och eller anställning i föreningen, har väsentligt inflytande i föreningen och har att fatta beslut som berör dess verksamhet,
inte är dömda för brott avseende yrkesutövningen eller har gjort sig skyldiga till allvarligt fel i yrkesutövningen.
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Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att TBV:s skyldigheter och rättigheter med anledning av
lämnat och antaget anbud, tecknat ramavtal och gjorda avrop får överlåtas till
Sensus. Vidare föreslår förvaltningen att nämnden ger socialtjänstdirektören i
uppdrag att å nämndens vägnar, besluta om och underteckna avtal om partsbyte.
För att effektivisera ärenden om partsbyte föreslår förvaltningen att nämnden
ger socialtjänstdirektören i uppdrag att å nämndens vägnar, i andra ärenden om
partsbyten avseende ramavtalen i rubricerad upphandling, besluta om parts rättigheter och skyldigheter får överlåtas på eller uppdras åt annan. Vidare beslutar socialtjänstnämnden ge socialtjänstdirektören i uppdrag att å nämndens
vägnar, besluta om och underteckna avtal om partsbyte.
Bilagor:
1. MBL-protokoll.

