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Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att förlänga avtalet med Attendo Sverige AB avseende drift av det
särskilda boendet Kullen för perioden 2022-01-16 – 2024-01-15.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden beslutade i september 2016 att ingå avtal med Attendo Sverige AB gällande
driften för det särskilda boende Kullen för perioden 2017-01-16 – 2020-01-15.
Socialnämnden beslutade därtill i december 2018 att förlänga avtalet till 2022-01-15. Avtalet
innehåller option på förlängning till 2024-01-15 under förutsättning att beställaren begär
förlängning senast 12 månader innan avtalet löper ut.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande – Förlängning av avtal för driften av det särskilda boendet Kullen, 2020-1106.
PM- Kvalitetsuppföljning Kullen 2020.

Ärendet
Socialnämnden beslutade i september 2016 att ingå avtal med Attendo Sverige AB gällande
driften för det särskilda boende Kullen för perioden 2017-01-16 – 2020-01-15.
Socialnämnden beslutade därtill i december 2018 att förlänga avtalet till 2022-01-15. Avtalet
innehåller option på förlängning till 2024-01-15 under förutsättning att beställaren begär
förlängning senast 12 månader innan avtalet löper ut. Inför att avtalet löper ut 2022-01-15
har socialnämnden att ta ställning till huruvida avtalet ska förlängas till 2024-11-30.
Socialförvaltningen har under hösten 2020 genomfört en kvalitetsuppföljning utifrån kraven i
avtalet med Attendo Sverige AB. Den sammantagna bedömningen av kvalitetsuppföljningen
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är att det ges en god vård och omsorg samt säker hälso- och sjukvård på Kullen. Några
områden i kvalitetsuppföljningen hade ett lägre resultat 2020 jämfört med tidigare år, vilket
tros bero på det ansträngda läget under den rådande Coronapandemin. Förslag till
förbättringsområden som anges i kvalitetsuppföljningen kommer att följas upp i framtida
kvalitetsuppföljningar.
Mot bakgrund av att Attendo Sverige AB sedan avtalet tecknades i allt väsentligt följt sina
åtaganden enligt avtalet föreslås socialnämnden besluta att förlänga avtalet för drift av det
särskilda boendet Kullen för perioden 2022-01-16 – 2024-01-15.

Barnkonsekvensanalys
Bedömning görs att beslutet inte får påtagliga direkta eller indirekta konsekvenser för barn
och det behöver därför ej göras en barnkonsekvensanalys.

Beslutet expedieras till
Upphandlingsenheten

Lena Burman Johansson
Socialchef

Nina Gustafsson
Utvecklingsledare

