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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
Tina Andersson

2020-02-17

Dnr SON 2020-252

Social- och omsorgsnämnden

Hem för vård eller boende för vuxna, ställningstagande
till upphandling av ramavtal avseende platser
Förslag till beslut
1. Uppdrag ges till Social- och omsorgsförvaltningen att ta fram förslag till
förfrågningsunderlag avseende upphandling av ramavtal av platser i hem
för vård eller boende för vuxna.
Ärende
Social- och omsorgsnämnden har ansvar för att erbjuda stöd och vård för
personer med missbruks- och beroendeproblematik. Ansvaret är reglerat
socialtjänstlagen, SoL, kapitel 5 § 9 samt i lag om vård av missbrukare i vissa
fall, LVM. Det stöd som ska erbjudas kan ske genom öppenvård och genom
heldygnsvård i form av placering på HVB. Verksamheten HVB är en
upphandlad verksamhet. Idag finns verksamheten upphandlad i form av
ramavtal, omfattande tio anbudsområden. De tio anbudsområdena har till syfte
att tillgodose en bredd/variation av olika behov hos de personer som bedöms ha
behov av en placering. De tio anbudsområdena är 12-stegsprogram, annat
strukturerar program med maximalt 60 dagars behandling,
omvårdnadsinriktning, annat strukturerat program med maximalt 270 dagars
behandling, unga vuxna 18-30 år, substitutionsbehandling, samsjuklighet,
kriminella problem, halvvägshus samt utslussboende.
I nuvarande ramavtal ingår inte platser för våldsutsatta kvinnor med missbruksoch beroendeproblematik. Platser för den målgruppen ska ingå i kommande
upphandling.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC
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Nuvarande avtalsperiod är 2017-06-01–2021-05-31. Avtalen kan inte förlängas
varför ny upphandling behöver genomföras.
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Social- och omsorgsförvaltningen föreslår att social- och omsorgsnämnden
beslutar om att upphandling av HVB platser för vuxna ska genomföras, i form
av en ramavtalsupphandling.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse, Upphandling av platser på hem för vård och boende, HVB vuxna
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Bakgrund
Social- och omsorgsnämnden har ansvar för att erbjuda stöd och vård för
personer med missbruks- och beroendeproblematik. Det stöd som ska erbjudas
kan ske genom öppenvård och genom heldygnsvård i form av placering på
HVB. Verksamheten HVB är en upphandlad verksamhet. Idag finns
verksamheten upphandlad i form av ramavtal, omfattande tio anbudsområden.
De tio anbudsområdena har till syfte att tillgodose en bredd/variation av olika
behov hos de personer som bedöms ha behov av en placering. De tio
anbudsområdena är 12-stegsprogram, annat strukturerar program med
maximalt 60 dagars behandling, omvårdnadsinriktning, annat strukturerat
program med maximalt 270 dagars behandling, unga vuxna 18-30 år,
substitutionsbehandling, samsjuklighet, kriminella problem, halvvägshus samt
utslussboende.
Nuvarande avtalsperiod är 2017-06-01—2021-05-31. Avtalen kan inte
förlängas varför ny upphandling behöver genomföras.
Vid förra upphandlingen upphandlades inte platser på HVB för våldsutsatta
kvinnor med missbruks- och beroendeproblematik. I kommande upphandling
ska detta vara ett anbudsområde med en viss volym av platser. Vid en
upphandling av platser för skydd för kvinnor bör beaktas att sökbarheten av var
kvinnan kan vara placerad ökar då verksamheten upphandlas och blir sökbara
för allmänheten. Det är och kommer alltid att vara en bedömning av
skyddsbehovet hos kvinnan som är avgörande för var kvinnan blir placerad.
Kostnader och vårddygn
Nedan finns information om utveckling av både kostnader och antal
vårddygn/år. Kostnadsutvecklingen inom HVB vuxna har ett nära samband
med behov hos enskilda personer och utbudet av öppenvård.
År

Utfall

2017

65 593 mnkr

2018

74 448 mnkr

2019

66 028 mnkr

Ekonomiska konsekvenser
Finansiering av HVB verksamhet för vuxna ingår i social- och
omsorgsnämndens budgetram. När det gäller insatser till personer med
missbruks- och beroende problematik finns ett nära samband med den
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öppenvård som kan tillgodose vissa behov. Målsättningen är att tillgodose den
enskildes behov genom öppenvård i så hög utsträckning som möjligt.
Kommunala mål
Välfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individens behov i
centrum
Kostnadseffektiv verksamhet
Hållbar ekonomi
Effektiv organisation med goda resultat
Jämställdhet
Upphandlad verksamhet ska tillgodose behovet av platser för både kvinnor och
män samt att det ska finnas verksamheter som enbart tar emot män alternativt
kvinnor.
Uppföljning och utvärdering
Uppföljning sker dels på individnivå, i verkställigheten. Med fokus på, får den
enskilde det hen behöver och leder insatsen till önskat resultat utifrån angivna
målsättningar med insatsen.
Avtalsuppföljning sker enligt social- och omsorgsförvaltningens
avtalsuppföljningsplan.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Förhandling enligt 11 § medbestämmandelagen är genomförd den 17 februari.
Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
Tina Andersson, avdelningschef

