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Dnr SON 2019-224

Social- och omsorgsnämnden

Ställningstagande till upphandlingsform för musikterapi
Förslag till beslut
1. Uppdrag ges till social- och omsorgsförvaltningen att i samverkan med
Upphandlingscenter upphandla verksamheten musikterapi.
2. Uppdrag ges till social- och omsorgsförvaltningen att återkomma till socialoch omsorgsnämnden med förslag till förfrågningsunderlag.
Ärende
Avtal finns med FMT Musikterapicenter avseende musikterapi till personer
med funktionsnedsättning. Avtalet tecknades 2014, och har förlängts vid två
tillfällen. Avtalet sträcker sig nu till 2020-12-31, varvid avtalet upphör.
Verksamheten ska erbjuda individuell musikterapi till 42 personer per vecka.
Utöver det ska musikterapi i grupp erbjudas tre gånger per vecka.
Verksamheten används maximalt, och det finns en ständig kö på ca 20-25
personer.
Verksamheten är mycket uppskattad och efterfrågad av deltagarna.
Social- och omsorgsnämnden föreslås ge social- och omsorgsförvaltningen i
uppdrag att återkomma till nämnden med förslag till förfrågningsunderlag,
samt att i samarbete med Upphandlingscenter upphandla verksamheten.
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Bakgrund
Kommunen erbjuder musikterapi till personer med funktionsnedsättning.
Insatsen ges som en service. Sedan 2014 finns avtal med FMT
Musikterapicenter som utför verksamheten. Avtalet har varit förlängt vid två
tillfällen, och sträcker sig nu till 2020-12-31, varvid det upphör.
Verksamheten erbjuder individuell musikterapi till 42 personer per vecka.
Utöver det erbjuds musikterapi i grupp tre gånger per vecka. Verksamheten är
öppen 46 veckor per år. Verksamheten har varit fullbokad sedan avtalet
startade. Det finns en ständig kö på ca 20-25 personer. För att möta kön får
enskilda personer maximalt delta i musikterapi under 1,5 år. Därefter får man
göra ett uppehåll, och ställa sig i kö på nytt.
Ersättningen uppgår till totalt ca 975 000 kr per år.
Musikterapin är väldigt uppskattad och efterfrågad. För enskilda personer kan
man se mycket positiva effekter i deras mående. Många av dem som går i
musikterapi har svårt att kommunicera, och pga. deras funktionsnedsättning är
det också för vissa personer svårt att hitta aktiviteter som den enskilde har
utbyte av.
Verksamheten föreslås upphandlas. Social- och omsorgsnämnden föreslås ge
social- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden med
förslag till förfrågningsunderlag, samt att i samarbete med Upphandlingscenter
upphandla verksamheten.
Ekonomiska konsekvenser
Medel för musikterapi finns invägda i social- och omsorgsnämndens budget.
Kommunala mål
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt 19 § MBL har genomförts i anslutning till social- och
omsorgsnämndens sammanträde.
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