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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
John Fristedt

2021-05-20

Dnr SON 2019-954

Social- och omsorgsnämnden

Blåklockan, ställningstagande till upphandlingsform
avseende verksamhet i bostäder med särskild service för
personer med psykisk funktionsnedsättning
Förslag till social- och omsorgsnämndens beslut
1. Verksamhet i bostäder med särskild service vid Blåklockan för personer
med psykiska funktionshinder ska upphandlas.
2. Social och omsorgsförvaltningen ges i uppdrag att återkomma till nämnden
med förslag till förfrågningsunderlag för berörd verksamhet i juni 2021.
Ärende
Social- och omsorgsnämnden har att ta ställning till upphandling alternativt
verksamhetsuppdrag till Leanlink avseende Blåklockans verksamhet för
bostäder med särskild service, för personer med psykisk funktionsnedsättning.
konkurrensutsätts enligt LOU. Nuvarande avtal gäller till 2022-04-30.
Verksamheten vid Blåklockan omfattar 6 platser/lägenheter. Samtliga personer
som bor vid Blåklockan har beslut enligt LSS (Lagen om stöd och service för
vissa funktionshindrade). Till verksamheten finns knutet
gemensamhetsutrymmen för de boende med gemensamt kök, matrum, allrum
samt personalutrymmen.
Social- och omsorgsförvaltningen föreslår att verksamheten upphandlas.
__________
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Bakgrund
Dåvarande omsorgsnämnden har sedan år 2015 avtal med Ostgota Care HB att
bedriva verksamhet för bostad med särskild service. Boendet omfattar totalt
sex platser/lägenheter. En av dessa lägenheter finns i närområdet och är
kopplad till verksamheten genom ett tilläggsavtal. Till verksamheten finns
knutet gemensamhetsutrymmen för de boende med gemensamt kök, matrum,
allrum samt personalutrymmen.
I inlämnad verksamhetsberättelse från Ostgota Care HB framkommer att det på
Blåklockan bor personer i åldrarna 39 till 58 år, blandat kvinnor och män. Den
huvudsakliga problematiken hos de boende är schizofreni, schizoaffektiv
psykos, missbruk samt olika hälso- och levnadsrelaterade problem.
Blåklockan har bemanning av personal mellan klockan 08.00-22.00 varje dag.
Mellan klockan 22.00-08.00 finns en personal på plats i form av sovande jour.
Samtliga boende har beslut enligt LSS personkrets 3, som omfattar
personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som
uppenbart inte beror på normalt åldrande och som är stora och förorsakar
betydande svårigheter i den dagliga livsföringen, och därmed medför ett
omfattande behov av stöd eller service.
Ekonomiska konsekvenser
Verksamheten finansieras inom social- och omsorgsnämndens budget.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet.
Förhandling enligt 11 § medbestämmandelagen genomfördes den 10 maj.
Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist

Expedieras till:
Ostgota Care AB
Enhetschef, Kvalitet och utveckling, avd
Vuxna

