Socialnämndens arbetsutskott

Utdrag ur
PROTOKOLL
2017-04-06

§ 32
Information om förlängning avtal Förenade Care gällande Vilhelms gård
Ärende
Socialchef informerar om att avtalet med Förenade Care är på väg att gå ut och vilka olika
möjligheter som finns när det gäller ny upphandling eller förlängning.
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Diarienummer
SN-2017/94

Socialnämnden

Förlängning av avtal med Förenade Care AB om drift av särskilt
boende för äldre
SN-2017/94
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar
att förlänga avtalet med Förenade Care AB om driften av särskilt boende för äldre, Estrids
gård, att gälla till och med 30 juni 2019
Bakgrund
Förenade Care AB har drivit Estrids gård sedan 1 januari 2011. I uppdraget ingår att erbjuda
17 platser för boende med omsorgsbehov, 25 platser för personer med demenssjukdom
(varav en avsedd för avlastning/växelvård) samt dagverksamhet för personer med demenssjukdom. Den senaste fördjupade uppföljningen av verksamheten gjordes 2014 och
redovisades för socialnämnden 2015. Uppföljningen visade att verksamheten drivs med god
kvalité och i enlighet med det uppdrag som getts av socialnämnden.
Den första kontraktsperioden gällde t.o.m. 30 juni 2016. Därefter har det förlängts ett år i
taget. Den avtalsperiod som gäller nu sträcker sig t.o.m. 30 juni 2018. Nu finns det enligt
kontraktet möjlighet för parterna att förlänga det ytterligare ett år genom en skriftlig överenskommelse som ska göras senast inom ett år före 30 juni 2018.
Förenade Care har åtagit sig att fortsätta driften t.o.m. 30 juni 2019.
Ekonomisk konsekvensanalys
Beslutet leder inte till någon förändring av de ekonomiska villkoren och därmed inte till
konsekvenser för nämndens budget.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Mats Ståhl Elgström
Socialchef
Beslutet ska expedieras till:
Akten
Förenade Care AB
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Barnchecklista inför beslut

1. Påverkar beslutet barn?
Enligt FN är alla under 18 år att
betrakta som barn

Ja

Nej x

Förklara oavsett svar.
Ärendet rör äldre

Om, ja fortsätt med frågorna.
2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?
Ja

Nej

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram
samt hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.

