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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
Tina Andersson

2020-03-23

Dnr SON 2020-432

Social- och omsorgsnämnden

Förlängning av ramavtal avseende platser på HVB, hem
för vård eller boende, barn och unga.
Förslag till beslut
1. Ramavtalen avseende platser på HVB för barn och unga inom
anbudsområdena 1 och 7 förlängs till och med den 31 december 2021.
2. Ramavtalen avseende platser på HVB för barn och unga inom
anbudsområdena 2-6 och 8-11 förlängs till och med den 31 mars 2022.
Ärende
Socialnämnden upphandlade platser på hem för vård eller boende (HVB), för
barn och unga under 2018. Ramavtalen omfattar elva anbudsområden.
För två anbudsområden (1 och 7) gäller ramavtalen från och med 2019-01-01
till och med 2020-12-31 med möjlighet för avropande myndighet att förlänga
avtalen med ett (1) plus ett (1) år. För nio anbudsområden (2-6 och 8-11) gäller
ramavtalen från och med 2019-04-01 till och med 2021-03-31 med möjlighet
för avropande myndighet att förlänga avtalen med ett (1) plus ett (1) år.
Avropande myndighet är Linköpings kommun.
Om social- och omsorgsnämnden inte förlänger ramavtalen upphör de 1 januari
2021 respektive 1 april 2021. Social- och omsorgsförvaltningen föreslår att
ramavtalen förlängs.
__________
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse, förlängning av ramavtal avseende platser på HVB, barn och unga.
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Bakgrund
Socialnämnden upphandlade platser på HVB, hem för vård eller boende, för
barn och unga under 2018. Ramavtalet omfattade elva anbudsområden. De elva
anbudsområdena har följande inriktning:


Anbudsområde 1 Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och psykisk
ohälsa i samband missbruk endast för flickor.



Anbudsområde 2 Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och psykisk
ohälsa i samband missbruk endast för pojkar.



Anbudsområde 3 Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och psykisk
ohälsa i samband missbruk för flickor och pojkar.



Anbudsområde 4 Missbruk för flickor och pojkar.



Anbudsområde 5 Kriminalitet endast för pojkar.



Anbudsområde 6 Kriminalitet för flickor och pojkar.



Anbudsområde 7 Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och/eller
psykisk ohälsa endast för flickor.



Anbudsområde 8 Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och/eller
psykisk ohälsa endast för pojkar.



Anbudsområde 9 Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och/eller
psykisk ohälsa för flickor och pojkar.



Anbudsområde 10 Utredning av föräldrar med barn.



Anbudsområde 11 Akutplaceringar

Ramavtalen för anbudsområde 1 och 7 gäller till och med 2020-12-31.
Ramavtalen för anbudområde 2-6 och 8-11 gäller till och med 2021-03-31.
Samtliga ramavtal innehåller en klausul som innebär att Linköpings kommun i
form av den avropande myndigheten har möjlighet att förlänga ramavtalen med
ett (1) plus ett (1) år.
Social- och omsorgsförvaltningen föreslår att ramavtalen förlängs.
Ekonomiska konsekvenser
Social – och omsorgsnämnden har i budget kostnader för placering av barn och
unga på HVB.
Uppföljning och utvärdering
Uppföljning av placeringar på HVB sker på individnivå enligt gällande
lagstiftning. Uppföljning av avtal sker enligt förvaltningen
Kvalitetsuppföljningsmodell.
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Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL information är inte påkallad.
Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
Tina Andersson, avdelningschef
Ulla Salmela-Trosell, avdelningschef

