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Postadress: Uppsala kommun, omsorgsförvaltningen, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: omsorgsforvaltningen@uppsala.se 
www.uppsala.se 

Ramupphandling av insatserna bostad 
med särskild service, boende för viss 
annan heldygnsomsorg och hem för 
vård eller boende enligt 
socialtjänstlagen.  
Förslag till beslut 

Omsorgsnämnden föreslås besluta  

att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en ramavtalsupphandling av insatserna 
bostad med särskild service och hem för vård eller boende, HVB, och boenden för viss 
annan heldygnsomsorg, HVA, enligt socialtjänstlagen i enlighet med föredragningen i 
ärendet  

Sammanfattning 
Nuvarande ramavtal för insatserna bostad med särskild service, hem för vård eller 
boende och boende för viss annan heldygnsomsorg för psykiskt funktionsnedsatta 
löper ut 2020-07-09. Avtalet gäller sedan 2016-07-10. Upphandlingen genomfördes som 
en ramupphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Nämnden föreslås 
genomföra en ny upphandling enligt LOU som ska gälla från 2020-07-10.  
 

Ärendet 
Nämnden har i nuvarande avtal kontrakt med 12 olika företag för olika insatser. För 
närvarande avropar nämnden boendeinsatser för 76 personer. Nämnden har i 
nuvarande ramavtal kontrakt med följande företag:  
 
Brostugegården AB, 
Stiftelsen Göransgården 
Omsorgshuset AB, Sunnersta HVB 
Omsorgshuset AB, Odensala HVB 
Sigtuna Omvårdnad,  
Aleris Omsorg AB,  
Harvik Vård AB,  
Österby boende AB 

Datum: Diarienummer: 
2019-01-25 OSN- 2019 - 0154 

Omsorgsförvaltningen Omsorgsnämnden 
 Beslut 
 
Handläggare:  
Monica Petersson 
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Klingbrogården AB 
Alba AB 
Hopplunda AB,  
Eken Care AB,  
 
Hem för vård eller boende, HVB, är en verksamhet som bedriver behandling eller är 
inriktad på omvårdnad, stöd eller fostran. Ett HVB kan rikta sig till barn, unga, vuxna 
eller familjer med någon form av behov inom socialtjänstens ansvarsområde. Inom 
HVB har regionen kostnaden och ansvaret för behandling och kommunen för övriga 
insatser. 
 
Insatsen boende för viss annan heldygnsomsorg, HVA, tillhandahåller platser för 
heldygnsvistelse tillsammans med insatser i form av vård och behandling. HVA är ett 
tillfälligt boende för till exempel psykiskt funktionshindrade som ger möjlighet till 
avlastning för anhöriga eller rehabilitering för individen. Korttidsboende kan också 
beviljas i väntan på att få flytta hem efter vård, eller till ett annat, anpassat boende. Ett 
korttidsboende bör erbjuda eget rum med toalett och dusch.  
 
Insatsen bostad med särskild service erbjuds personer som på grund av fysiska, 
psykiska eller andra skäl behöver mer omfattande stöd än det som kan ges i ordinärt 
boende. Insatsen syftar till att vara den enskildes långsiktiga bostad. I verksamheten 
erbjuds individuellt anpassat stöd, service och omvårdnad. Målet är att de boende ska 
kunna delta i samhällets gemenskap och leva som andra.  
 
Nämnden föreslås genomföra en ny ramupphandlingen enligt LOU med start 2020-07-
10. Förslaget är att ramupphandlingen delas upp i två upphandlingar eftersom 
regionen har ansvar för behandlingen inom HVB. Kommunen kommer att i den 
upphandlingen samverka med regionen. Bostad med särskild service och boende för 
viss annan heldygnsomsorg upphandlas i en egen upphandling.  

En inventering av nämndens behov av olika typ av platser inom boende enligt SoL ska 
göras inför upphandlingen. Ramavtalet ska utformas så att nämnden avropar platser 
utifrån behov. Nämnden kommer inte lämna några platsgarantier till företag vid 
upphandlingen.   

 
Ekonomiska konsekvenser 
Under 2018 har nämnden avropat platser via ramavtal för HVB, HVA och bostad med 
särskild service för cirka 40 mnkr under 2018. Det är inte möjligt att beräkna kostnaden 
för en ny ramupphandling. Nämnden kostnad är dessutom beroende av antalet platser 
som avropas.  
Konsekvenser för jämställdhet 
Förfrågningsunderlaget ska utformas med hänsyn till att inte ge några konsekvenser 
för jämställdhet. 
Tillgänglighet 
Förfrågningsunderlaget kommer att utformas så att krav ställs på tillgänglighet.  
Barnperspektiv 
Krav kommer att ställas på möjligheter till besök för barn och unga.  
 

För omsorgsförvaltningen 

Lenita Granlund 
direktör 
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