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Utses att justera Marie Brink (SD)
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ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

 
Organ Socialnämnden
 
Sammanträdesdatum 2020-09-07
 

Datum för anslags 
uppsättande

2020-09-08 Datum för anslags 
nedtagande

2020-10-01

 
Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunkansliet, Kommunhuset

 
.................................................Underskrift

Susann Jönsson
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§ 56 Val av justerare
§ 57 Upphandling av bostad med särskild service - Tilldelningsbeslut
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§56

Val av justerare

Ärendet
Val av justerare föreligger.
 
Beslut
Socialnämnden beslutat
 
Att Marie Brink (SD) jämte ordförande justerar dagens protokoll.
____

  

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 57

Upphandling av bostad med särskild service - Tilldelningsbeslut 
SN 2020.0087

Ärendet
Socialförvaltningen ser ökande volymer inom insatsen bostad med särskild service LSS. 
Klippans kommun är i behov av ett utökat antal platser i befintligt bestånd. Sedan 2017 
har volymerna minskat inom insatsen vilket är en följd av två nedlagda boenden men nu 
står förvaltningen inför ett större inflöde. Minskade volymer inom insatsen har inte 
inneburit minskade kostnader i samma utsträckning då kostnaden per insats inom boende 
med särskild service ökat sedan 2017. Det minskade volymerna inom insatsen innebär 
inte heller att individerna har lämnat nämndens verksamheter utan har istället fått andra 
insatser. Effekten av de ökade volymerna blir således att socialnämnden är i behov av nya 
resurser under sista kvartalet 2020 samt i driftsbudgeten 2021 för att klara finansieringen 
av en ny bostad med särskilt service.

Socialnämndens ordförande fattade delegationsbeslut 200603 att Socialnämnden 
hemställer hos kommunfullmäktige att låta socialförvaltningen genomföra upphandlingen 
av 6 nya platser inom bostad med särskild service. Att reglera socialförvaltningens budget 
i kompletteringsbudgeten med beslut under hösten 2020 för den nettokostnadsökning som 
fastställs när en ny bostad med särskilt service kan tas i drift.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 200610 att medge socialnämnden
- att genomföra upphandling av sex nya platser inom bostad med särskild service; samt
- att den nettokostnadsökning som kan konstateras efter upphandlingen och när ny bostad 
med särskild service kan tas i drift får hanteras i kompletteringsbudget.

Upphandling har skett och ett anbud har inkommit. Utvärderingen visar att 
Socialnämnden bör tilldela Nytida AB kontrakt avseende bostad med särskild service.
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse "Upphandling av bostad med särskild service - Tilldelningsbeslut"  SN 
2020.0087-8.781
Sammanställning utvärdering gruppboende     SN 2020.0087-9.781
Upphandlingsstrateg Kurt Grönsunds redogörelse.
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Beslut
 
Socialnämnden beslutar
 
Att tilldela Nytida AB kontrakt gällande bostad med särskild service; samt

Hemställa hos KF om kompletteringsbudget för att täcka utökade driftskostnader för 
upphandlat bostad med särskild service.
______

Beslut skickas till 
Förvaltningschef
Avdelningschef

Paragrafen är justerad
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