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Till
Stadsdelsnämnden

Förslag till upphandling av driften av Hornstulls
äldreboende

Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden ger stadsdelsförvaltningen i uppdrag att omgående inleda
upphandling av driften av Hornstulls äldreboende.

BrittMarie Kyndel
Stadsdelsdirektör

Marianne Lind
Avdelningschef

Sammanfattning
Avtalet mellan Maria - Gamla stans stadsdelsnämnd och Care Partner AB
avseende driften av Hornstulls äldreboende går ut 2006-01-31.
Stadsdelsförvaltningens förslag är att stadsdelsnämnden beslutar om en ny
upphandling.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom beställaravdelningen och utföraravdelningen för omsorg
om funktionshindrade och äldre.
Bakgrund
Driften av Hornstulls äldreboende konkurrensutsattes första gången år 1994.
Vinnare blev ett avknoppningsanbud från två anställda, som bildat Hemtjänst för
gamla AB. Inför avtalstidens utgång 1998-12-31 upphandlades verksamheten på
nytt. Vinnare blev även denna gång Hemtjänst för Gamla AB. Avtalet avbröts i
förtid på grund av att företaget inte klarade ekonomin. En ny upphandling gjordes
och ISS Care Service AB (nuvarande Care Partner Sverige AB) fick då uppdraget
att under tre år, 2001-02-01 – 2004-01-31, ta hand om driften av Hornstulls
äldreboende. Avtalet med CarePartner AB förlängdes på samma villkor med två
år till 2006-01-31.
Fakta i ärendet
Inom Hornstulls äldreboende finns 152 servicelägenheter, 32 sjukhemsplatser,
8 platser i gruppboende för dementa och 24 platser för avlastning/korttidsvård.
Nuvarande avtal om driften av Hornstulls äldreboende går ej att förlänga. De
alternativ som finns att välja på är att göra en ny upphandling eller ta tillbaks
driften i egen regi.
Stadsdelsförvaltningens synpunkter och förslag
Stadsdelsförvaltningen kan se fördelar med en alternativ driftsform inom
äldreomsorgen i stadsdelsområdet. Med en entreprenadupphandlad drift av en
verksamhet får stadsdelsförvaltningen ett referensobjekt vid prissättningar och
kvalitetsbedömningar av verksamheterna som drivs i egen regi.
Under planperioden 2006-2008 kommer stadsdelsförvaltningen att utreda och ta
fram ett förslag på beslut om framtiden för Hornstulls sjukhem och
korttidsboende. Hornstulls sjukhem uppfyller inte Boverkets normer för
fullvärdiga lägenheter.
En ombyggnad i dagsläget skulle vara svår att genomföra eftersom
stadsdelsförvaltningen saknar evakueringsplatser för de boende på sjukhemmet
och korttidsboendet. Det är omöjligt att inrymma 56 personer inom övriga
äldreboenden i stadsdelsområdet. Stadsdelsförvaltningen kommer noggrant att
följa befolkningsutvecklingen i Maria –Gamla stan de närmaste åren för att kunna
fatta rätt beslut om sjukhemmets framtid. Stadsdelsförvaltningen bedömer att en
ombyggnation alternativt avveckling av Hornstulls sjukhem och korttidsboende
kan vara genomförd tidigast om tre år.
Under de senaste åren har en upprustning gjorts av de allmänna ytorna inom
Hornstulls äldreboende. Både inom servicehuset och på sjukhemmet och
korttidsboendet har ytskikten och belysningen bytts ut och på vissa ställen även
golven.
Stadsdelsförvaltningen föreslår en förnyad upphandling av driften av Hornstulls
äldreboende och anger som skäl dels fördelen med ett referensobjekt dels att
äldreboendet inte kommer att beröras av omstruktureringar de närmaste åren.
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