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OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE OCH ÄLDRE

Handläggare: Monica Landegren
Telefon: 08-508 13 154

Till
Södermalms stadsdelsnämnd

Förlängning av avtalet avseende driften av
Vintertullens servicehus och äldreboende
Förslag till beslut
1. Nämnden beslutar att förlänga nuvarande avtal med Aleris Äldreomsorg AB avseende
driften av Vintertullens servicehus och äldreboende från 2008-01-31 t.o.m. 2008-03-31.
2. Stadsdelsdirektören får i uppdrag att teckna avtal om förlängning

BrittMarie Kyndel
stadsdelsdirektör

Karin Johansson
chef omsorg om funktionshindrade
och äldre

Bakgrund
Stadsdelsnämnden beslutade den 25 januari 2007 att en upphandling av Vintertullens vårdoch omsorgsboende ska genomföras med anledning av att nuvarande avtal löper ut den 31
januari 2008. Förvaltningen har upprättat en tidplan för upphandlingens genomförande och
påbörjat upphandlingsarbetet. Det är en omfattande och tidskrävande upphandling och avtal
beräknas kunna tecknas tidigast i början av oktober 2007.

Förvaltningens synpunkter och förslag
För att ett byte av utförare ska gå så bra som möjligt med hänsyn till boende och berörd personal bör det finnas en väl tilltagen planeringstid från avtalstecknande till datum för övertagande. Förvaltningens bedömning är att det behövs tre - fem månaders planering inför övertagandet av Vintertullens vård- och omsorgsboende.
Nuvarande avtal löper ut den 31 januari 2008 vilket innebär att den planeringstid som finns till
förfogande i bästa fall blir knappt fyra månader, varav några veckor utgör jul- och nyårshelg
och därför inte lämpar sig särskilt väl för planeringsarbetet inför ett övertagande av verksamheten. Det kan också vara bra att det finns lite tidsmarginal om det skulle uppstå problem i
upphandlingsarbetet, t.ex. en begäran om överprövning. Förvaltningen föreslår att nuvarande
avtal förlängs med två månader t o m 31 mars 2008 för att ge bra förutsättningar för planeringen inför ett nytt entreprenadavtal av Vintertullens vård- och omsorgsboende.
Aleris Äldreomsorg AB har ställt sig positiva till en sådan avtalsförlängning.
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