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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
Maria Lindfors

2020-11-23

Dnr SON 2020-214

Social- och omsorgsnämnden

Hammarlyck Rehab AB, ställningstagande till förlängning
av avtal gällande rehabiliteringsinsatser och
hjälpmedelsförskrivning
Förslag till social- och omsorgsnämndens beslut
1. Avtalet förlängs med två år till och med 2024-01-31
Ärende
Social- och omsorgsnämnden ska ta ställning till förlängning av avtal avseende
rehabilitering och hjälpmedelsförskrivning. Avtalet kan förlängas med två år
vid två tillfällen. Om social- och omsorgsnämnden inte förlänger avtalet
upphör det att gälla 2022-02-01.
Verksamheten omfattar rehabiliterande insatser av fysioterapeut, logoped och
arbetsterapeut samt förskrivning av personliga hjälpmedel för personer som
omfattas av Lagen om stöd och service (LSS) och som bor i bostad med
särskild service. Samt hjälpmedelsförskrivning till personer med psykisk
funktionsnedsättning boendes i särskilt boende enligt Socialtjänstlagen (SoL)
med inriktning psykiatri.
Social- och omsorgsnämnden föreslås förlänga avtalet varvid det gäller i
ytterligare två år, till och med 2024-01-31.
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Bakgrund
Hammarlyck Rehab har sedan 2019-02-01 utfört driftentreprenaden för
rehabiliterande insatser av fysioterapeut, logoped och arbetsterapeut samt
förskrivning av personliga hjälpmedel för personer som omfattas av Lagen om
stöd och service (LSS) och som bor i bostad med särskild service. Samt
hjälpmedelsförskrivning till personer med psykisk funktionsnedsättning
boendes i särskilt boende enligt Socialtjänstlagen (SoL) med inriktning
psykiatri. Hammarlyck Rehab AB var utförare på den tidigare upphandlingen
på samma verksamhetsområde och har således drivit verksamheten sedan 2011.
Verksamheten är välfungerande och inga synpunkter eller klagomål har
inkommit på verksamheten.
Under pågående avtalsperiod har en option utlöst för att täcka behovet av
rehabilitering och hjälpmedelsförskrivning på de nya boenden med särskild
service som tillkommit under avtalsperioden.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnader för verksamheten finns inräknad i befintlig budget.
Kommunala mål
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information har lämnats i anslutning till nämndens sammanträde.
Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
Hammarlyck Rehab AB

