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John Fristedt

2022-02-16

Dnr SON 2020-605

Social- och omsorgsnämnden

Vandrarhemsplatser, ställningstagande till förlängning
ramavtal
Förslag till social- och omsorgsnämndens beslut
1. Ramavtalet med Linköpings Stadsmission och MS Berg AB avseende
vandrarhemsplatser för tillfälligt boende förlängs med två år till och med
2024-09-30
Ärende
Social- och omsorgsnämnden har sedan 2020-10-01 avtal med Linköpings
stadsmission samt MS Berg AB avseende vandrarhemsplatser för tillfälligt
boende. Befintligt avtal gäller till och med 2022-10-01 och kan förlängas av
beställaren vid ett (1) tillfälle med maximalt två år.
Ramavtalet utformning ger möjlighet att avropa boende på vandrarhem utan
förbindelser om antal bokade nätter eller ersättning till leverantör ifall
bokningarna inte avropas.
Linköpings stadsmission och MS Berg AB startade verksamheten 2020-10-01.
I dialog med Boendeenheten är vår gemensamma bedömning att
verksamheterna fungerar väl, aktörerna uppfyller kraven utifrån gällande
ramavtal. Social- och omsorgsnämnden föreslås därför att förlänga avtalet med
två år till och med 2024-09-30.
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Bakgrund
Socialtjänstens ansvar kan handla om att bistå med olika former av akuta och
mer långsiktiga boendelösningar utifrån individuella behov och efter
biståndsbedömning. I en akut situation eller när ett lämpligt boende inte kan
erbjudas den biståndssökande kan ett enklare boende erbjudas.
Linköpings stadsmission med organisationsnummer 822001-0022 samt Berg
AB 556804-0975 ska enligt ramavtalet erbjuda tillfälliga boendeplatser i form
av vandrarhem.
Aktörerna uppfyller kraven utifrån gällande ramavtal och social- och
omsorgsnämnden föreslås därför att förlänga avtalet med två år till och med
2024-09-30.
Ekonomiska konsekvenser
Den totala ramavtalskostnaden för 2021 uppgick till ca 156 000 kr. En
preliminär bedömning av kostnaderna för kommande avtalsperiod är en
liknande trend. Kostnaderna hanteras inom ram.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt § 19 MBL är lämnad inför social- och omsorgsnämndens
beslut.
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