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Till
Socialtjänstnämnden

Upphandling av korttidsvistelse (LSS-kollo).
Förslag till beslut
1. Socialtjänstnämnden beslutar att de ramavtal som gäller korttidsvistelse
(LSS-kollo) inte förlängs efter 2008-01-31.
2. Socialtjänstnämnden beslutar att upphandla korttidsvistelse (LSS-kollo) för
perioden 2008-02-01 tom 2010-01-31 med möjlighet till förlängning 1+1
år.

Eddie Friberg
Eva Sandberg

Bakgrund
Sedan 1997 ansvarar Stockholms stad för driften av sommar- och lovverksamhet
för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning, autism eller
autismliknande tillstånd. Insatserna sker enligt Lag om Stöd och Service,
korttidsvistelse utanför egna hemmet (LSS 9 § 6). Stadens insatser i form av
kollovistelse riktar sig både till staden och länskommunerna. Socialtjänstnämnden
övertog verksamheten som innefattar egenregi- och entreprenadverksamhet från
Idrottsnämnden, den 1 januari 2000.
Biståndsbeslut om kollovistelse fattas på stadsdelsförvaltningarna eller vid
länskommunernas omsorgsverksamheter. Stadsdelsförvaltningarnas placeringar
finansieras via anslag ur socialtjänstnämndens budget. Länskommunernas
placeringar finansieras via intäkter. Totalt omsluter egenregi- och
entreprenörsverksamheten drygt 28 mkr per år. Antal placeringar per år är c:a 715
och antal dygn c:a 9000. Entreprenadverksamheten utgör c:a 40 % av LSSkolloutbudet.
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Under 2004 upphandlade socialtjänstförvaltningen senast kolloverksamhet. Det
gällande avtalet löper under perioden 2005-02-01 – 2007-01-31, med möjlighet att
förlänga avtalet med ett år i taget, dock längst till 2009-01-31. Avtalet har förlängts
och gäller till 2008-01-31.
De entreprenörer som nämnden har avtal med idag är Sociala missionen, Stiftelsen
Barnens Dag, Lustigsgården AB och Stöd och Resursgruppen i Stockholm AB.
Under innevarande avtalsperiod har en rad nya aktörer inom området kommit till.
Ledningen för LSS-kolloverksamheten ser ett behov av att på nytt göra en
upphandling. På så sätt kan man ev. få in nya aktörer, vilket kan medföra en större
flexibilitet och variation i utbudet, till gagn för kollodeltagarna och deras familjer.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts vid socialtjänstförvaltningens Kundorienterade verksamheter, i
samråd med kansliavdelningen.
Förvaltningens förslag
Kolloverksamheten för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning, autism
eller autismliknande tillstånd fyller ett stort och viktigt behov, både för deltagare
och deras familjer. Deltagarna får under en tid, som skiftar mellan 6–18 dygn, ett
rikt friluftsliv, samtidigt som anhöriga ges välbehövlig avlastning.
Eftersom det under nuvarande avtalsperiod visat sig att det finns flera nya aktörer
på marknaden och även behov av ett mer varierat kolloutbudet än vad som nu finns
inom entreprenörs- och egenregiverksamheten, anser förvaltningen att nuvarande
avtal inte ska förlängas efter 2008-01-31. Förvaltningen föreslår att en ny
upphandling genomförs för perioden 2008-02-01 t.o.m. 2010-01-31 med möjlighet
till förlängning i 1 +1 år.

