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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
Johanna Lensell Rebillon

2021-11-17

Dnr SON 2020-230

Social- och omsorgsnämnden

Skäggetorp, ställningstagande till förlängning av avtal
med Attendo LSS AB avseende verksamhet i bostäder
med särskild service
Förslag till social- och omsorgsnämndens beslut
1. Avtalet med Attendo LSS AB avseende verksamhet i bostäder med särskild
service enligt LSS i Skäggetorp förlängs till och med 2026-02-28.
Ärende
Avtal för insatser för personer med utvecklingsstörning i form av bostäder med
särskild service upphandlades under 2017, och avtal slöts med leverantören
Attendo under 2018. Verksamheten innefattar flera bostäder i Skäggetorp och
har totalt 60 platser, varav 14 är kopplade till boendestöd enligt SoL. Avtalet
kan förlängas en gång, med tre år.
Avtalet föreslås förlängas till 2026-02-28.
__________
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Skäggetorp, ställningstagande till förlängning av avtal med Attendo LSS AB
avseende bostäder med särskild service, 2021-12-15
Eventuella bilagor: Avtal.
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Bakgrund
Social- och omsorgsnämnden har avtal med Attendo LSS AB avseende
verksamhet i bostad med särskild service på ett antal adresser i stadsdelen
Skäggetorp. Verksamheterna är gruppbostäder och målgruppen är personer
med lindrig till måttlig utvecklingsstörning. Gruppbostäderna finns på
adresserna Fogdegatan 5-6, Fogdegatan 20-21, Fogdegatan 69, Skattegården 55
och Sörgårdgatan 58. Till gruppbostäderna Skattegården 55 och Fogdegatan 69
finns vardera sju kopplade bostäder med boendestöd enligt SoL.
Verksamheten är upphandlad och det nuvarande avtalet går ut 2023-02-28.
Avtalet kan förlängas vid ett tillfälle med tre år och har inte förlängts tidigare.
I dialog med utförare har inga synpunkter på gällande avtal inkommit, varför
båda parter inte ser några hinder att förlängning av nuvarande avtal görs.
Ekonomiska konsekvenser
Medel finns avsatta i social- och omsorgsnämndens budget.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt 19 § Medbestämmandelagen, MBL, har genomförts inför
social-och omsorgsnämndens sammanträde.
Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
Verksamhetschef Attendo LSS AB
Kvalitet och utveckling, avd Vuxna,
enhetschef

