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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
Ann-Britt Olofsson

2019-09-16

Dnr SON 2019-870

Social- och omsorgsnämnden

Mårdtorpsgatan 3 och servicebostäder i Rydsområdet,
ställningstagande till upphandlingsform av verksamhet i
bostäder med särskild service för personer med
utvecklingsstörning
Förslag till beslut
1. Verksamheterna ska upphandlas.
2. Social- och omsorgsförvaltningen ges i uppdrag att återkomma till socialoch omsorgsnämnden med förslag till förfrågningsunderlag.
Ärende
Social- och omsorgsnämnden har att ta ställning till upphandlingsform för
bostäder med särskild service enligt LSS i Ryd. De aktuella verksamheterna är
en gruppbostad på Mårdtorpsgatan 3 samt servicebostäder i Rydsområdet.
Målgruppen för bostäderna är personer med lindrig till måttlig
utvecklingsstörning. Verksamheten har tidigare varit upphandlad, och
nuvarande utförare är Attendo LSS. Avtalet med Attendo LSS går ut 2021-0228.
Verksamheten föreslås upphandlas enligt Lag om offentlig upphandling
(LOU).
__________
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Beslutsunderlag:
Bostäder med särskild service, Mårdtorpsgatan 3 och servicebostäder i Rydsområdet,
ställningstagande till upphandlingsform
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Bakgrund
Social- och omsorgsnämnden har att ta ställning till upphandlingsform för
bostäder med särskild service enligt LSS i Ryd. De aktuella verksamheterna är
en gruppbostad på Mårdtorpsgatan 3, samt servicebostäder i Rydsområdet.
Målgruppen för både gruppbostaden och servicebostäderna är personer med
lindrig till måttlig utvecklingsstörning. Verksamheten har tidigare varit
upphandlad, och nuvarande utförare är Attendo LSS. Avtalet med Attendo LSS
går ut 2021-02-28.
Enheten för uppföljning och utvärdering har följt upp verksamheten.
Uppföljningen visar att verksamheten är välfungerande. Avdelningen för
strategisk verksamhetsutveckling bedömer också att verksamheten fungerar
bra.
Verksamheten föreslås upphandlas enligt LOU. Social- och
omsorgsförvaltningen kommer under hösten att återkomma till social- och
omsorgsnämnden med förslag till förfrågningsunderlag.
Ekonomiska konsekvenser
Medel för verksamheten finns invägd i social- och omsorgsnämndens budget.
Kommunala mål
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Förhandling enligt 11 § Medbestämmandelagen har genomförts den 16
september 2019.
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