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Omsorgsnämnden 

Boende med särskild service och HVB inom socialpsykiatrin på 
Vårdsätravägen 76 och 78 samt korttidsboendet Rättarbostaden  

Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden föreslås besluta 
 
att driften av boende med särskild service och hem för vård eller boende (HVB) på 

Vårdsätravägen 76 och Vårdsätravägen 78 övergår till nämndens egen regi, avdelning 
socialpsykiatrin, när nuvarande avtal går ut 2017-10-31, samt 

 
att meddela beslutet till socialnämnden. 

 
 
Sammanfattning 
Driften av Rättarbostaden, Vårdsätravägen 76 samt Vårdsätravägen 78 är upphandlad enligt 
lagen om offentlig upphandling (LOU). Frösunda Individ och Familj (före detta Frösunda 
LSS) driver verksamheterna. Avtalstiden löper ut 2017-10-31.  
 
Omsorgsnämnden avser inte att upphandla verksamheterna vid Vårdsätravägen 76 och 78, då 
verksamheterna ska utredas för att bäst svara upp mot framtida behov. 
 
Från och med 2015 övergick ansvaret för missbruksvård från omsorgsnämnden till 
socialnämnden och Rättarbostaden är ett korttidsboende för missbrukare och därmed 
socialnämndens ansvar.  
 
 
Ärendet 
Driften av Rättarbostaden, Vårdsätravägen 76 samt Vårdsätravägen 78 är upphandlad enligt 
lagen om offentlig upphandling (LOU). Frösunda Individ och Familj (före detta Frösunda 
LSS) driver verksamheterna. Avtalstiden löper ut 2017-10-31.  
 
Vårdsätravägen 76 har sex platser för särskilt boende och sex platser för hem för vård eller 
boende (HVB) för personer med beroendeproblematik och psykisk ohälsa. I 
förfrågningsunderlaget vid upphandlingen beskrevs att verksamheten successivt behövde 
ändra inriktning till att ge stöd till yngre personer med neuropsykiatrisk diagnos med 
beroendeproblematik. 
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Vårdsätravägen 78 är ett särskilt boende med 12 platser för personer med dubbeldiagnos, 
psykisk funktionsnedsättning och beroendeproblematik. 
 
Rättarbostaden är ett korttidsboende med fyra platser avsett för kortare placeringar för 
personer med beroendeproblematik och psykisk ohälsa. Biståndsbeslut för placering på 
Rättarbostaden ges från socialtjänstens individ och familjeomsorg.  
 
Omsorgsnämnden föreslås besluta att driften av Vårdsätravägen 76 och 78 övergår till 
egenregi från och med den 1 november 2017. Verksamheten ska utredas för att bättre svara 
upp mot framtida behov. Ett exempel är att verksamheten kan vara ett stöd till yngre personer 
med neuropsykiatrisk diagnos med beroendeproblematik. 
 
Från och med 2015 övergick ansvaret för missbruksvård från omsorgsnämnden till 
socialnämnden och Rättarbostaden är ett korttidsboende för missbrukare och därmed 
socialnämndens ansvar.  
 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ärendet har inte några konsekvenser 
 
 
Konsekvenser för jämställdhet 
Ärendet har inte några konsekvenser för jämställdhet. 
 
 
Konsekvenser för tillgänglighet 
Ärendet har inte några konsekvenser för tillgänglighet. 
 
 
Konsekvenser för barnperspektivet 
Ärendet har inte några konsekvenser för barnperspektivet då bostäderna riktar sig till vuxna 
över 18 år. 
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