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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
Maria Lindfors

2020-02-25

Dnr SON 2019-953

Social- och omsorgsnämnden

Tunngatan, ställningstagande till upphandlingsform av
verksamhet i bostäder med särskild service enligt LSS
Förslag till beslut
1. Verksamheten i bostäder med särskild service enligt lag om stöd och
service för vissa funktionshindrade på Tunngatan upphandlas enligt lagen
om offentlig upphandling.
2. Social-och omsorgsförvaltningen ges i uppdrag att återkomma till Socialoch omsorgsnämnden med förslag till förfrågningsunderlag.
Ärende
Avtal finns med Omsorgsgruppen IN AB avseende verksamhet i bostäder med
särskild service enligt LSS på Tunngatan i form av gruppbostad med 6 platser.
Målgruppen är personer med måttlig till lindrig utvecklingsstörning. Det
nuvarande avtalet går ut 2022-05-03. Avtalet har varit förlängt, och kan inte
förlängas ytterligare.
Verksamheten föreslås upphandlas enligt LOU.
__________
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse Ställningstagande till upphandlingsform Tunngatan. docx
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Bakgrund
Social- och omsorgsnämnden har avtal med Omsorggruppen IN AB avseende
verksamhet i bostad med särskild service enligt LSS, på Tunngatan. Enheten
omfattar 6 platser. Målgruppen är personer med måttlig till lindrig utvecklingsstörning. Även andra funktionsnedsättningar och behov av medicinska insatser
kan förekomma.
Verksamheten har varit upphandlad. Det nuvarande avtalet går ut 2022-05-03.
Det har varit förlängt vid ett tillfälle, och kan inte förlängas ytterligare.
Verksamheten bedöms följa intentionerna i aktuellt avtal och uppfylla samtliga
utlovade utvärderingskriterier.
I enlighet med den konkurrensutsättningsplan som social- och omsorgsnämnden har fastställt föreslås att verksamheten upphandlas.
Social- och omsorgsförvaltningen föreslås få i uppdrag att återkomma till
nämnden med förslag till förfrågningsunderlag.
Ekonomiska konsekvenser
Medel finns avsatta i Social- och omsorgsnämndens budget.
Kommunala mål
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Uppföljning och utvärdering
Enheten för uppföljning och utvärdering har genomfört två stycken
uppföljningar. Verksamheten har följt intentionerna i aktuellt avtal och uppfyllt
samtliga utlovade utvärderingskriterier.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Förhandling enligt 11 § Medbestämmandelagen har genomförts den 17
februari.
Social- och omsorgsförvaltningen
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