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Sammanfattning

Funktionsstödsförvaltningen redovisar utredning av upphandling av boenden i enlighet med
beslut som fattades av funktionsstödsnämnden 2019-03-22 (FSN-2019-225). Utredningen
omfattar behovsanalys, marknadsanalys, och en risk- och konsekvensanalys samt förslag till
vidare hantering för att upphandla LSS- och socialpsykiatriboenden som komplement till de
boenden som funktionsstödsnämnden bedriver i egen regi, i enlighet med lagen om offentlig
upphandling. Funktionsstödsförvaltningen redovisar två möjliga förslag.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsförvaltningen föreslår funktionsstödsnämnden att endast utöka antal
avrop på Kommunförbundet Skånes LOU upphandlade ramavtal för att komplettera
den verksamhet som nämnden bedriver i egen regi.
eller
2. Funktionsstödsförvaltningens andra förslag är att funktionsstödsnämnden genomför en
förenklad upphandling enligt LOU av två LSS-boenden i enlighet med förslaget som
komplement till den verksamhet som nämnden bedriver i egen regi.

Beslutsunderlag



[Här kommer namnet på de handlingar som ligger till grund för beslutsförslaget hämtas in
automatiskt. Du behöver inte skriva något under denna rubrik.]

Beslutsplanering

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2019-03-07
Funktionsstödsnämnden 2019-03-22
Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2019-06-03
Funktionsstödsnämnden 2019-06-18
Ärendet

SIGNERAD

Funktionsstödsnämnden behandlade 2018-11-28 (Dnr FSN-2018-829) ett medborgarförslag
som förordade att nämnden ska komplettera nuvarande boenden genom att upphandla LSS- och
socialpsykiatriboenden. Nämnden beslutade, i samband med svaret till förslagsställaren, att ge
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funktionsstödsförvaltningen i uppdrag att utreda och initiera en kravställd upphandling av LSSoch socialpsykiatriboenden i enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU).
2019-03-22 tog nämnden beslut (Dnr FSN-2019-225) om att ge förvaltningen ett uppdrag.
Beslutet lyder: Funktionsstödsnämnden ger funktionsstödsförvaltningen, i enlighet med det
beslut kring upphandling av boenden som fattades 2018-11-28 (FSN-2018-829), i uppdrag att
utreda och återkomma till nämnden med en behovsanalys, marknadsanalys, och en risk- och
konsekvensanalys samt förslag till vidare hantering för att upphandla LSS- och
socialpsykiatriboenden som komplement till de boenden som funktionsstödsnämnden
bedriver i egen regi, i enlighet med lagen om offentlig upphandling.
Vid dagens sammanträde (2019-06-18) föreligger två alternativa förslag till beslut. Första
alternativet är att nämnden utökar antal avrop av platser via ramavtal (LOU-upphandlat) med
Kommunförbundet Skåne.
Detta förfarande kan ske snabbare än en egen entreprenadupphandling enligt LOU.
Om nämnden inte bifaller första alternativet så rekommenderar förvaltningen att nämnden
upphandlar två LSS-boenden i enlighet med förslaget som komplement till den verksamhet som
nämnden bedriver i egen regi. Om beslut fattas om alternativ 2 (förenklad upphandling av två
LSS-boenden) ska målgruppen vara vuxna brukare som tillhör personkrets 1 enligt LSS och som
fått biståndsbeslut från kommunen om bostad med särskild service. Inriktningen på boendena
ska vara mot brukare med utmanande beteende och/eller i behov av stimulireducerad miljö.
Upphandlingen ska omfatta både drift och lokaler. Avtalet kommer att tilldelas en
leverantör/anbudsgivare.
Ansvariga

Tarek Borg Ekonomichef
Annelie Larsson Förvaltningsdirektör

