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§ 56
Upphandling Väpnaren särskilt boende i Klippans kommun
SN 2011.0514.051

Ärendet
Socialförvaltningen har på uppdrag av Kommunfullmäktige och Socialnämnden
genomfört upphandling avseende Väpnarens särskilda boende omfattande 36 platser.
Upphandlingen har genomförts som en förenklad upphandling enligt LOU 15 kap.
Vid anbudstidens utgång hade sju anbudssvar inkommit. Vid granskningen av
inkomna anbud godkändes sex anbudssvar vilka har gått vidare till utvärdering.
Vid utvärderingen fick Förenade Care AB högst poäng.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2012-03-13
Förvaltningens förslag:
att anta Förende Care AB:s anbud och ge socialchefen i uppdrag att teckna avtal
tidigast 26 mars 2012 samt
att beslutet omedelbart justeras.
Yrkanden
Boris Svensson (s) yrkar att upphandlingen avbryts och att drift av Väpnaren sker i
egen regi.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Boris Svenssons yrkande mot förvaltningens förslag och finner
att Socialnämnden bifaller förvaltningens förslag.
Votering begärs. Socialnämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för förvaltningens förslag
Nej-röst för Boris Svenssons yrkande
Med 6 ja-röster för förvaltningens förslag och 3 nej-röster för Boris Svenssons
yrkande beslutar Socialnämnden att bifalla förvaltningens förslag.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att anta Förende Care AB:s anbud och ge socialchefen i uppdrag att teckna avtal
tidigast 26 mars 2012 samt
att omedelbart justera beslutet.
Reservationer
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
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§ 57
Uppdrag och mål för Beroendeteamet i Klippans kommun
SN 2012.0184.700

Ärendet
Avdelningschefen för stöd och omsorg har under 2011 tillsammans med
medarbetarna inom Alkoholmottagningen och Spirit sett över verksamheterna.
Uppdraget var att säkerställa verksamheterna i samband med de förändringar det
innebar när kuratorn och läkaren sa upp sina respektive avtal. Socialnämnden
beslutade 2012-01-10 § 2, på förslag från arbetsgruppen att verksamheterna
framledes tillsammans ska benämnas ”Beroendeteamet i Klippans kommun”.
Syfte
Syftet med att se över arbetet har varit:




att nå optimalt brukarfokus utifrån de förändringar som sker vilket innebär
god kvalitet i möten mellan brukare och personal
att fokus hålls på det rättsäkra perspektivet med fokus på utveckling och
framtid samt
att stärka samarbetet mellan Klippans kommun och Region Skåne för att
säkerställa en god kvalitet enligt de preliminära nationella Riktlinjerna för
Missbruks- och beroendevården.

Arbetsgruppen har tagit fram förslag på uppdrag och mål vilka presenteras i bilagda
rapport.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2012-02-28
Rapport Alkoholmottagningens utveckling 2011-2012, daterad 2012-03-12
Beslut
Socialnämnden beslutar
att fastställa uppdrag och mål enligt förslag för Beroendeteamet i Klippans kommun
och lägga rapporten med godkännande till handlingarna.
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