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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
Johanna Lensell Rebillon
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Dnr SON 2019-865

Social- och omsorgsnämnden

Serveringsverksamhet inklusive motiverande och
stödjande arbete till personer med missbruksproblem
och eller psykosociala svårigheter, förlängning av avtal
med Linköpings Stadsmission vid Kontaktcentrum
Förslag till social- och omsorgsnämndens beslut
1. Avtalet med Linköpings Stadsmission avseende serveringsverksamhet
inklusive motiverande och stödjande arbete vid Kontaktcentrum till
personer med missbruksproblem förlängs under tiden 2021-10-01 till och
med 2021-12-31, enligt social- och omsorgsförvaltningens förslag.
Ärende
Kontaktcentrum drivs av Linköpings Stadsmission. Målgruppen är vuxna män
och kvinnor med substansberoende och ofta med psykisk och somatisk ohälsa.
Kontaktcentrum ska enligt gällande avtal erbjuda servering och stödverksamhet
till 60-70 besökare per dag. De ska även ge individuellt motiverande och
stödjande arbete till personer. Kontaktcentrum har sedan start byggt upp ett
nära samarbete med polis, socialtjänst, beroendeklinik, frivård, sjukvård,
kyrkan och andra intresseorganisationer. Nuvarande avtal förlängs till och med
2021-12-31 till dess att nytt avtal har upphandlats.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Serveringsverksamhet inklusive motiverande och stödjande arbete till
personer med missbruksproblem och eller psykosociala svårigheter, förlängning av avtal med
Linköpings Stadsmission vid Kontaktcentrum, 2021-05-31
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Förlängning av avtal.
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Bakgrund
Verksamhet i lokaler i centrala Linköping som är föremål för upphandling
finns idag i en form som bedrivs av Linköpings Stadsmission, Kontaktcentrum.
Kontaktcentrum har upphandlats i konkurrens vid två tillfällen, senast 2013.
Linköpings Stadsmission som startade verksamheten tidigt 70-tal har varit
ensamma anbudslämnare vid båda tillfällena.
Nuvarande avtal förlängdes enligt beslut i december 2020 till och med 202109-30 för att avsätta tid för ytterligare utredning om möjligheten att upprätta en
överenskommelse enligt form för Idéburet Offentligt Partnerskap. I februari
fattade nämnden beslut om att uppdra till Social- och omsorgsförvaltningen att
ta fram förfrågningsunderlag för att istället handla upp verksamheten. Det
arbetet fortskrider, och tidplan visar på att förfrågningsunderlag kommer att
vara klart till septembernämnd. Det innebär i sin tur att avtalet behöver
förlängas året ut, för att säkerställa att målgruppen fortfarande kan få adekvat
stöd och hjälp vid Kontaktcentrum.
Nuvarande avtal upphör 2021-09-30 och föreslås förlängas med oförändrade
villkor och till samma pris som tidigare tills dess att upphandlingsprocess har
slutförts och ett nytt avtal är tecknat. Dock längst till och med 2021-12-31.
Ekonomiska konsekvenser
Medel finns avsatta i social- och omsorgsnämndens budget.
Kommunala mål
Aktuellt mål är Välfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i
centrum. Genom den här tjänsten nås en grupp människor i samhället som i
allmänhet hyser ett motstånd mot myndigheter och offentligt inrättade
välfärdsinsatser. Med hjälp av aktör som står utanför kommunens egen regi kan
ett förtroende med målgruppen arbetas upp under andra förutsättningar vilket
stärker både tillgängligheten och prioriterar individens egna, individuella
basbehov.
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Samråd
Förvaltningen har samrått med Juridikenheten som uppger att det inte synes
föreligga några hinder enligt kommunallagen att teckna avtal med
Stadsmissionen om Kontaktcentrum. Däremot ser Juridikenheten att det finns
en risk att en förlängning av nuvarande avtal kan anses utgöra en otillåten
direktupphandling enligt bestämmelserna i upphandlingslagstiftningen.

3 (3)

Information enligt lag (1976:580) om medbestämmande i
arbetslivet
MBL-information enligt 19 § har genomförts den 7 juni 2021.
Social- och omsorgsförvaltningen
Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
Linköpings Stadsmission
Kvalitet och utveckling, Avd Vuxna,
enhetschef

