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Dnr SON 2020-803

Social- och omsorgsnämnden

Tiangruppen AB, medgivande av överlåtelse av ramavtal
avseende HVB hemmet Tiangården till HVB-hemmet
Davidsbogård
Förslag till social- och omsorgsnämndens beslut
1. Tiangruppen AB medges överlåta ramavtal avseende verksamheten vid
HVB- hemmet Tiangården till HVB- hemmet Davidsbogård.
2. Social- och omsorgsdirektören ges rätt att underteckna överlåtelsen.
Ärende
Tiangruppen AB har ramavtal med Linköpings kommun för HVB-hemmet
Tiangården vad gäller:
• område 2 - Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och/eller psykisk ohälsa i
samband med missbruk endast för pojkar, och
• område 5 - Kriminalitet endast för pojkar
Tiangården har drabbats av omfattande brandskador och dess verksamhet har
övergått till Davidsbogård. Tiangruppen AB önskar överlåta ramavtalen inom
ovan nämnda två områden till Davidsbogård AB. Tiangruppen AB och
Davidsbogård AB ingår båda i en koncern som ägs till 100 procent av Humana.
Det överlåtande bolaget kommer alltjämt, tillsammans med det övertagande
bolaget, svara för förpliktelserna enligt avtalet. Överlåtelsen kommer inte
innebära någon väsentlig förändring av kontraktsvillkoren.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Social- och omsorgsförvaltningen bedömer att förutsättningarna för att överlåta
ramavtalet enligt begäran med hänsyn till lag om offentlig upphandling enligt
17 kap 13 § uppfylls.
Social- och omsorgsnämnden föreslås medge att Tiangruppen AB får överlåta
ramavtalet till Davidsbogård AB.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – medgivande av överlåtelse av ramavtal.docx
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Bakgrund
Tiangruppen AB har ramavtal med Linköpings kommun för HVB-hemmet
Tiangården vad gäller:
• område 2 - Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och/eller psykisk ohälsa i
samband med missbruk endast för pojkar, och
• område 5 - Kriminalitet endast för pojkar
Tiangården har drabbats av omfattande brandskador och dess verksamhet har
övergått till Davidsbogård. Tiangruppen AB önskar överlåta ramavtalen inom
ovan nämnda två områden till Davidsbogård AB. Tiangruppen AB och
Davidsbogård AB ingår båda i en koncern som ägs till 100 procent av Humana.
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:
- Överlåtelsen ska vara hänförlig till en normal intern omorganisation.
I det här fallet beror det på behov av att överlåta verksamheten till följd av
en extraordinär händelse.
- Det övertagande bolaget ska vara ett aktiebolag.
Bolaget är ett aktiebolag.
- Det överlåtande bolaget ska inneha 100 procent av aktierna i det
övertagande bolaget samt ha ett bestämmande inflytande över detta.
Båda bolagen ingår i Humanakoncernen som innehar 100 procent av
aktierna i båda bolagen.
- 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.
Davidsbogård kommer överta samtliga kontraktsvillkor och verksamheten
kommer inte att väsentligt förändras.
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Ekonomiska konsekvenser
Överlåtelsen medför inga ekonomiska konsekvenser för social- och
omsorgsnämnden.
Samråd
Samråd har skett med upphandlingsenheten som tillstyrker 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:
Sabina Fajkovic, upphandlingsenheten
Damir.bandic@humana.se

