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Nytt beslut gällande upphandling av 
Malma Backe 3 F, bostad med särskild 
service LSS 

Förslag till beslut 

Omsorgsnämnden föreslås besluta 

att häva fjärde att-satsen i beslut § 37 om att upphandla driften för Malma Backe 3 F 
som fattades vid nämndens sammanträde den 27 mars 2019, 

att driften av servicebostaden Malma Backe 3 F återtas av nämndens egen regi den 1 
november 2020 då avtalet med Frösunda Omsorg AB löper ut. 

Ärendet 

I bostadsområdet Malma Backe har nämnden två servicebostäder enligt LSS som är 
lokaliserade nära varandra. Dessa boenden är Malma Backe 3 C och Malma Backe 3 F. 
Dessa boenden upphandlades samtidigt under år 2015. Nämnden har tidigare fattat 
beslut om att dessa boenden skulle upphandlas på nytt när avtalsperioden löper 

ut år 2020. I februari 2019 genomförde nämnden ett återtag för verksamheten på 
Malma Backe 3 C då avtal med Private Nursing sades upp.  

Förvaltningen föreslår att nämnden återtar driften av LSS-boendet Malma Backe 3 F 
när avtalet med Frösunda Omsorg AB löper ut. Motiveringen till detta förslag är att 
förvaltningen ser att nämnden kan få samordningsvinster med Malma Backe 3 C både 
gällande personal/ vikarier och kring planering och genomförande av aktiviteter för 
brukare. Nämnden har även fler boenden som drivs inom egen regi i det närliggande 
området Ulleråker. 

Ekonomiska konsekvenser 

Nämndens nuvarande kostnad för driften på Malma Backe 3 F är 1 594 kronor per plats 
och dygn. Frösunda lade ett lågt anbud vid upphandlingen år 2015. Enligt uppgift från 
Frösunda så har behoven på Malma Backe 3 F ökat sedan de tog över boendet.   
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Nämnden kommer med stor sannolikhet att få en ökad kostnad för Malma Backe 
oavsett om boendet upphandlas eller drivs i egen regi då nuvarande ersättning är låg 
gentemot det behov som föreligger på boendet.  Det föreligger även risk att anbud vid 
en ny konkurrensutsättning blir högre då det endast är ett boende som upphandlas. 
Risktagandet för leverantörer ökar i många fall om det bara är ett boende som kan 
tilldelas leverantören. Risktagandet handlar då bland annat om rekrytering av 
verksamhetschef för enheten då tjänstgöringsgraden sällan överstiger 33 procent. 
Denna förutsättning kan leda till att leverantörer får svårt med rekrytering av 
verksamhetschef, alternativt att leverantören i sitt anbud tar höjd för kostnader att 
anställa en verksamhetschef på högre tjänstgöringsgrad än 33 procent vilket blir 
fördyrande för nämnden. 

Förvaltningens bedömning är att kostnaden för Malma Backe 3 F kommer bli högre när 
avtalet med Frösunda löper ut. Förvaltningen kan dock inte uttala sig om vilken 
ekonomisk skillnad det skulle bli om boendet upphandlas på nytt eller om det återtas i 
egen regi. Förvaltningen ser dock att det kan finnas vissa samordningsvinster att återta 
Malma Backe 3 F då boendet på Malma Backe 3 C drivs i nämndens regi. 

Konsekvenser för jämställdhet 

Förslaget har inte några konsekvenser för jämställdhet. 

Tillgänglighet 

Förslaget har inte några konsekvenser för tillgänglighet 

Barnperspektiv 

Förslaget har inte några konsekvenser för barn och unga. 
 
 
 
 
Lenita Granlund 
Förvaltningsdirektör 
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