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Begäran om tidigareläggning av upphandling av boendestöd

Förslag till beslut
Avtalsperioden för den planerade upphandlingen av boendestöd ska tidigareläggas till
att börja gälla från och med den 1 april 2010.
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stadsdelsdirektör

Ulla Johansson
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Sammanfattning
Enligt nämndens aktivitetsplan för konkurrensutsättning planeras en upphandling av
boendestödet inom socialpsykiatrin. En begäran om tidigareläggning av upphandlingen
har inkommit till stadsdelsnämnden från tre medarbetare inom enheten Boendestöd och
sysselsättning. I begäran innefattas även träfflokalen 10:an i Husby, som inte är en biståndsbedömd verksamhet. De tre medarbetarna avser att inkomma med anbud.
Förvaltningen bedömer att upphandlingen av boendestödet kan påskyndas och att avtalsperioden kan tidigareläggas till att börja gälla den 1 april 2010 och har inga invändningar mot att så sker. Förvaltningen anser emellertid att verksamheten i träfflokalen
inte ska innefattas i upphandlingen.
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Begäran om tidigareläggning av upphandling av boendestöd.
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Ärendets beredning
Ärendet har tagits upp vid handikapprådets sammanträde den 2 april 2009. Handikapprådets grunduppfattning är att ett kommunalt alternativ bör finnas, men rådet har inga
invändningar mot att verksamheten konkurrensutsätts om detta är brukarnas önskan.
Ansökan
Enligt nämndens aktivitetsplan för konkurrensutsättning är startdatum för upphandling
av boendestödet inom socialpsykiatrin utsatt till halvårsskiftet 2009. Den planerade
avtalsperioden sträcker sig från den 30 juni 2010 t.o.m. den 31 maj 2012. Boendestödet
är en biståndsbedömd insats.
En begäran om tidigareläggning av upphandlingen har inkommit till stadsdelsnämnden
från tre medarbetare inom enheten Boendestöd och sysselsättning. I begäran innefattas
även träfflokalen 10:an i Husby, som inte är en biståndsbedömd verksamhet. De tre
medarbetarna avser att inkomma med anbud. Ansökan bifogas.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Staden utvecklar för närvarande en valfrihetsmodell för socialpsykiatrin. Den planeras
att införas den 1 januari 2010. Prestationsersättningar för boendestödet innefattas i modellen. Förvaltningen inväntar de ersättningsnivåer som staden beslutar om innan en
upphandling påbörjas. Förvaltningen bedömer dock att upphandlingen av boendestödet
kan påskyndas och att avtalsperioden kan tidigareläggas till att börja gälla den 1 april
2010 och har inga invändningar mot att så sker.
År 2008 genomförde förvaltningen en översyn av socialpsykiatrin. Översynen ledde till
en rad förändringar, varav en var att daglig sysselsättning och boendestödet organiserades inom en gemensam utförarenhet. Som framgått av årets hittillsvarande uppföljningsrapporter prognostiseras underskott för denna enhet. Förvaltningen genomför för
närvarande en fördjupad översyn av den dagliga sysselsättningen och verksamheten i
träfflokalerna i syfte att minska kostnaderna. Mot den bakgrunden anser inte förvaltningen att verksamheten i träfflokalen 10:an i Husby ska innefattas i upphandlingen.
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