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OMSORGSFÖRVALTNINGEN 

Handläggare 	 Datum 	 Diarienummer 
Petra Sundström 	 2015-11-05 	OSN-2015-0409 

Omsorgsnämnden 

Upphandling samt uppdrag av driften för bostad med särskild 
service för vuxna enlig LSS, 16 enheter 

Omsorgsnämnden föreslås besluta 

att 	ge förvaltningen uppdrag att genomföra entreprenadupphandling enligt lagen om 
offentlig upphandling (LOU), enligt den modell nämnden har tillämpat med mervärden, 
för LSS- boendena: Grundstensvägen, Helsingforsvillan, Sandgropsgatan, 
Stenhagsvägen samt Stenkolsvägen. 

att 	ge Vård & omsorg uppdrag att bedriva LSS-boendena: Bordtennisvägen, Bredgränd, 
Dragarbrunnsgatan, Hasselvägen, Järnmalmsvägen, Konstnärsvägen, Otto Myrberg, 
Sandstensvägen, Svartbäcks gatan 110, Vitsippsvägen samt Ärentunavägen med en 
ersättningsuppräkning enligt omvårdnadsprisindex (OPI) med utgångspunkt i nuvarande 
ersättning. Uppdraget gäller i två år från det att nuvarande avtal går ut. 

Sammanfattning 
Nämnden för vuxna med funktionshinder (VFN) upphandlade 16 boendeenheter år 2011 
enligt LOU med en avtalsperiod 2011-10-01 — 2014-09-30 med option för beställaren att 
förlänga avtalet på samma villkor med ytterligare 2 år. Avtalen löper ut hösten 2016. 
Förvaltningen föreslår att fem av enheterna upphandlas enligt LOU samt att elva av enheterna 
fortsätter att drivas av Vård och omsorg. 

Ärendet 
Nämnden för vuxna med funktionshinder (VFN) upphandlade ovanstående boendeenheter år 
2011 enligt LOU med en avtalsperiod 2011-10-01 — 2014-09-30 med option för beställaren att 
förlänga avtalet på samma villkor med ytterligare 2 år. 

Upphandlingen var en så kallad kombinatorisk upphandling. Upphandlingen genomfördes 
genom att anbudsgivaren hade möjlighet att lämna kombinationsanbud och så kallad 
kapacitetsanbud. Det innebar att anbudsgivaren hade möjlighet att lämna anbud på ett eller 
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flera boenden samt möjlighet att lämna rabatt om fler än ett boende tilldelades anbudsgivaren. 
Kapacitetsanbud innebär att anbudsgivaren kunde lämna anbud på samtliga boenden och 
samtidigt ange vilken kapacitet anbudsgivaren har, det innebär att anbudsgivaren hade 
möjlighet att konkurrera om samtliga uppdrag utan att vara bunden av att klara av att driva 
samtliga boenden. 

Tilldelningsbeslut och avtal för samtliga boendeenheter gick till Vård 8r. omsorg, Uppsala 
kommun. 

Förvaltningen föreslår att fem av enheterna upphandlas enligt LOU samt att elva av enheterna 
fortsätter att drivas av Vård & omsorg från och med 1 oktober 2016 och två år framåt. Vid 
urvalet av vilka enheter som förvaltningen föreslår att upphandla och vilka som föreslås för 
uppdrag till Vård & omsorg har boendeenheters volym- och lokalförutsättningar bedömts, 
pågående utveckling i samordning av resor till och från daglig verksamhet värderats samt 
bedömda positiva ekonomiska effekter i en upphandlingssituation. 

De enheter som upphandlas föreslås upphandlas enligt den modell nämnden har tillämpat med 
mervärden. De enheter som föreslås lämnas som uppdrag till Vård & omsorg föreslås ha 
samma uppdrag som vid upphandlingen 2011 och att ersättningen räknas upp med OPI från 
och med 1 oktober 2016 utifrån den ersättning som enheterna nu ersätts med. 

Ekonomiska konsekvenser 
Det går inte att ta ställning till ekonomiska konsekvenser innan upphandlingen är klar. 

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. 

Omsorgsförvaltningen 

Tomas Odin 
Direktör 
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