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Plats och tid 
Sociala omsorgsförvaltningen, kl. 15.45–15.50  
 
Omfattning 
§ 168-170 
 
Beslutande ledamöter 
Yvonne Persson (S)   ordförande  
Wiwi Roswall (M)   förste vice ordförande 
Gunbritt Johansson (V)   andre vice ordförande  
Ernad Suntic (S) 
Pari Mahinpour (V)  tjänstgör för Kyan Tabrizi (MP) 
Irene Samuelsson (C)  tjänstgör för Anna Christensen (M) 
Anne-Marie Ekström (L) 
Bratica Lazovic (S)   tjänstgör för Else-Marie Lindgren (KD) 
Patric Silfverklinga (SD) 
 
Övriga närvarande 
Ersättare: 
Ann-Charlotte Blomqvist (SD) 
 
Tjänstemän: 
Monica Svensson, förvaltningschef 

 Malin Stomberg, sekreterare 
 Jenny Haglund, verksamhetscontroller § 170 
 Rasmus Lundqvist, koncerninköp,  § 170 
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§ 168 
Beredning av ärendet i gruppmöte 
Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna har ägt rum  
den 20 december 2017, klockan 15.30-15.45. 
 
 
§ 169 
Justering 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Ernad Suntic med  
Anne-Marie Ekström som ersättare.  
Justeringens datum och plats:  
Onsdagen den 20 december 2017, Sociala omsorgsförvaltningen.  
 
 
§ 170   Dnr 2017-00061 059 
Förfrågningsunderlag gällande upphandling 2018 av driftentreprenad 
bostäder med särskild service enligt LSS 
Sociala omsorgsnämnden nuvarande avtal gällande driftsentreprenad bostäder med 
särskild service enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
löper ut 2018-01-31. Avtalet har av nämnden förlängts till den 2018-12-03.  
 
Sociala omsorgsnämnden har den 22 maj 2017, § 70 beslutat att ge förvaltningschefen 
i uppdrag att inleda arbetet med att genomföra en ny upphandling utifrån Lagen om 
offentlig upphandling (LOU) och utifrån upphandlingsmodellen pris och kvalitet.  
 
Upphandlingen avser drift av bostäder med särskild service enligt LSS på 14 av 
kommunens bostäder. Beslut i upphandlingen fattas av Sociala omsorgsnämnden och 
upphandlingen är en förenklad upphandling. Detta innebär bland annat att anbud 
kommer att antas utan föregående förhandling. 
 
Nästa steg i upphandlingsprocessen är beslut om förfrågningsunderlag. Efter beslut i 
nämnd sker annonsering. 
 
Beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att godkänna upprättat förfrågningsunderlag. 
 
Gunbritt Johansson (V) och Pari Mahinpour (V) deltar inte i beslutet. 
 

 
 
 

Vid protokollet 
 
 
…………………………………….. …………………………………….. 
Malin Stomberg   Monica Svensson  
Sekreterare   Förvaltningschef 
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Justeras 
 
 
……………………………………..        …………………………………….. 
Yvonne Persson  Ernad Suntic 
Ordförande Justerare 
 
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 21 december 2017. 
 
 
………………………………….. 
Malin Stomberg 
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