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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
Anders Petersson

2019-10-31

Dnr SON 2019-734

Social- och omsorgsnämnden

Fusionering Capio Psykiatri AB - Capio Hjärnhälsan AB
Förslag till beslut
1. Capio Psykiatri AB medges att överlåta ramavtal (Dnr ON 2017-279) om
boendestöd och personligt stöd för vuxna personer till Capio Hjärnhälsan
AB.
2. Social- och omsorgsdirektören ges rätt att underteckna bekräftelsen.
Ärende
Verkställande direktören för Capio Psykiatri AB informerar Linköpings
kommun att man planerar fusionera bolaget till Capio Hjärnhälsan AB.
Capio Psykiatri AB har ett ramavtal med social- och omsorgsnämnden
avseende boendestöd och personligt stöd för vuxna personer med missbruksoch/eller psykosocial/psykiatrisk problematik. Nuvarande avtal är förlängt och
upphör att gälla 2022-01-01. Enligt 1.20 i avtalet med utföraren kan överlåtelse
av avtalet ej ske utan social- och omsorgsnämndens skriftliga medgivande.
Capio Hjärnhälsan AB avser inte att förändra verksamheten utan tar över de
förpliktelser som följer av avtalet med beställaren.
Social- och omsorgsförvaltningen har utrett begäran och föreslår nämnden att
medge att Capio Hjärnhälsan AB övertar ramavtalet från Capio Psykiatri AB
avseende boendestöd och personligt stöd för vuxna personer.
__________
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse, fusionering Capio Psykiatri AB till Capio Hjärnhälsan AB
Begäran
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Bakgrund
Verkställande direktören för Capio Psykiatri informerar Linköpings kommun
att man planerar fusionera bolaget till Capio Hjärnhälsan AB.
Dåvarande omsorgsnämnden ingick 2018 ett ramavtal med Capio Psykiatri AB
avseende boendestöd och personligt stöd för vuxna personer med missbruksoch/eller psykosocial/psykiatrisk problematik. Nuvarande avtal är förlängt och
upphör att gälla 2022-01-01. Enligt 1.20 i avtalet kan överlåtelse av avtalet ej
ske utan social- och omsorgsnämndens skriftliga medgivande.
Capio Hjärnhälsan avser inte att förändra verksamheten utan tar över de
förpliktelser som följer av avtalet med beställaren.
Ett kontrakt får enligt lag om offentlig upphandling (LOU) 17 kap 13 § endast
ändras genom att en leverantör byts ut mot en annan leverantör utan en ny
upphandling, om den nya leverantören helt eller delvis inträder i den
ursprungliga leverantörens ställe till följd av företagsomstruktureringar och det
inte medför andra väsentliga ändringar av kontraktet eller ramavtalet. Den nya
leverantören måste dessutom uppfylla de obligatoriska uteslutningsgrunderna
och kvalificeringskraven i den ursprungliga upphandlingen.
Enligt rättspraxis är det möjligt att överta ett upphandlat avtal om vissa
förutsättningar är uppfyllda. Social- och omsorgsförvaltningen har översänt
frågeställningar kring dessa förutsättningar och redovisar bolagets svar nedan:
-

Överlåtelsen ska vara hänförlig till en normal intern omorganisation.
Svar: Ja det är en fusion

-

Det övertagande bolaget ska vara ett aktiebolag
Svar: Ja

-

Det överlåtande bolaget ska inneha 100 % av aktierna i det övertagande
bolaget samt ha ett bestämmande inflytande över detta.
Svar: Ja

-

Det överlåtande bolaget ska alltjämt, tillsammans med det övertagande
bolaget, svara för förpliktelserna enligt avtalet, samt överlåtelsen får
inte innebära någon väsentlig förändring av kontraktsvillkoren.
Svar: Fusioneringen kommer inte innebära någon förändring av
verksamheten då den endast avser en fusion av bolaget, dvs Capio
Hjärnhälsan AB tar över alla avtal och förpliktelser.

Fusioneringen beräknas ske under början av 2020.
Med hänvisning till de svar som Capio Psykiatri AB lämnat bedömer socialoch omsorgsförvaltningen att deras begäran kan medges.
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Ekonomiska konsekvenser
Fusioneringen innebär inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.
Samråd
Samråd har skett med juridikenheten som inte har något att erinra mot
förslaget.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Förhandling enligt 38 § medbestämmandelagen har genomförts.
Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
Maria Bejhem, VD Capio Psykiatri AB

