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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
John Fristedt

2021-06-14

Dnr SON 2019-954

Social- och omsorgsnämnden

Blåklockan, förlängning av avtal med Ostgota Care AB
Förslag till social- och omsorgsnämndens beslut
1. Avtalet med Ostgota Care AB avseende verksamheten i bostäder med
särskild service vid Blåklockan för personer med psykisk funktionsnedsättning förlängs till och med 2022-12-31.
Ärende
I april 2021 fastställde Social och omsorgsnämnden upphandlingsform enligt
LoU för verksamheten Blåklockan som är ett särskilt boende inriktat mot social
psykiatri.
Verksamheten utgör bostäder med särskild service, för personer med psykisk
funktionsnedsättning och kräver IVO-tillstånd. Tillståndet är specifikt för
aktuell adress, lokal och verksamhet. Det innebär att utföraren som tilldelas
verksamheten behöver ansöka om IVO-tillstånd, handläggningstiden är idag
cirka 12 månader.
Det nuvarande avtalet med Ostgota Care AB gäller till och med 2022-04-30.
Tidplanen för upphandling innebär att tilldelningsbeslut sker i oktober 2021.
Den anbudsgivare som tilldelats verksamheten ansöker om IVO-tillstånd efter
överprövningsperioden, i november 2021.
Med anledning av ovanstående behöver befintligt avtal med Ostogota Care AB
förlängas till och med 2022-12-31. Det nya avtalet träder i kraft från och med
2023-01-01.
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Bakgrund
Verksamheten vid Blåklockan omfattar 6 platser/lägenheter. Samtliga personer
som bor vid Blåklockan har beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Till verksamheten finns
gemensamhetsutrymmen för de boende med gemensamt kök, matrum, allrum
samt personalutrymmen.
På grund av pågående pandemi har arbetet med upphandlingen försenats.
Ostgota Care AB samtycker till förslaget om förlängning.
Samråd med Juridikfunktionen
Juridikfunktionen har inget att erinra avseende förlängningen av avtalet.
Ekonomiska konsekvenser
Förlängningen av avtalet bedrivs inom ram för fastställd budget.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Förhandling enligt 11 § medbestämmandelagen är genomförd den 14 juni.
Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
Ostgota Care AB
Kvalitet och utveckling, Avd Vuxna,
enhetschef

