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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
John Fristedt

2020-12-09

Dnr SON 2020-1115

Social- och omsorgsnämnden

Boendestöd, ställningstagande till upphandlingsform
Förslag till social- och omsorgsnämndens beslut
1. Ramavtal avseende boendestöd och personligt stöd för vuxna ska
upphandlas i samband med att nuvarande ramavtal med Linköpings
Stadsmission och Capio Psykiatri upphör.
2. Uppdrag ges till Social- och omsorgsförvaltningen att återkomma till
nämnden i februari 2021 med förslag till förfrågningsunderlag.
Ärende
Ramavtal om boendestöd och personligt stöd för vuxna med Linköpings
Stadsmission och Capio Psykiatri upphör den 1 januari 2022. Social- och
omsorgsnämnden har att ta ställning till om förnyad upphandling av ramavtal
ska ske.
Ramavtal om särskilt utformat boendestöd med öppen bas som är tecknat med
Leanlink och gäller från och med den 1 maj i år omfattas inte av nu aktuellt
ställningstagande.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC
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Boendestöd består av olika områden; stöd i hemmet, vägledning och stöd för
att bygga upp en fungerande social tillvaro samt samhällsinformation. Dessa
områden bildar tillsammans en helhet som stödjer den enskilde att få en
struktur i sin vardag och främjar ett självständigt liv utifrån den enskildes
förutsättningar. Insatsen ska alltid ha ett tydligt mål och ska avslutas när mål är
uppnått eller det finns behov av mer omfattande stöd.
Dåvarande Omsorgsnämnden upphandlande boendestödsinsatser 2017 och
tilldelade Linköpings Stadsmission samt Capio Psykiatri ansvaret för
verksamheten. Dessa avtal tecknades på 2 år från och med den 1 januari 2018,
med möjlighet till förlängning på 2 år. Avtalen har förlängts och upphör den 1
januari 2022.
Social- och omsorgsnämnden föreslås upphandla verksamheten, samt ge
förvaltningen i uppdrag att presentera förslag till förfrågningsunderlag vid
nämndens sammanträde i februari 2021.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse: Boendestöd, ställningstagande till upphandlingsform.docx
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Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Förhandling enligt 11 § medbestämmandelagen har genomförts den 7
december 2020.
Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist
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