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Omsorgsnämnden 

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

Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden föreslås besluta 

att upphäva beslut fattat den 25 november 2015, § 182, gällande uppdrag och upphandling 
av driften för bostad med särskild service enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS), 16 enheter, 

att genomföra en entreprenadupphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), 
enligt den modell nämnden har tillämpat med mervärden, för LSS-boendena 
Bordtennisvägen, Konstnärsvägen, Sandstensvägen, Ärentunavägen, Grundstensvägen, 
Helsingforsvillan samt Sandgropsgatan., samt 

att ge Vård & omsorg i uppdrag, med samma kvalitetskrav som ställs i ovan 
entreprenadupphandling, att bedriva LSS-boendena Stenhagsvägen, Stenkolsvägen. 
Bredgränd, Dragarbrunnsgatan, Hasselvägen, Järnmalmsvägen, Otto Myrberg, 
Svartbäcksgatan 110 samt Vitsippsvägen med en ersättningsuppräkning enligt 
omvårdnadsprisindex (ON) med utgångspunkt i nuvarande ersättning. Uppdraget gäller i 
två år från det att nuvarande avtal går ut. 

Ärendet 
Nämnden fattade beslut vid nämndsammanträdet den 25 november 2015, § 182, att ge 
uppdrag till Vård & omsorg att bedriva 11 LSS-boenden med en OPI uppräkning med 
utgångspunkt i nuvarande ersättning. Verksamheter som omfattades av detta beslut var 
Bordtennisvägen, Bredgränd, Dragarbrunnsgatan, Hasselvägen, Järnmalmsvägen, 
Konstnärsvägen, Otto Myrberg, Sandstensvägen, Svartbäcksgatan 110, Vitsippsvägen samt 
Ärentunavägen. 
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Efter nämndsammanträdet har Vård & omsorg och omsorgsförvaltningen haft dialog kring de 
enheter som ska upphandlas samt lämnas i uppdrag till Vård & omsorg. Båda parter har en 
gemensam uppfattning om att vissa ändringar av tidigare beslut skulle innebära en större 
ekonomisk fördel vid upphandlingen och uppdraget av boendeenheterna. Förvaltningen 
lämnar därför ett nytt förslag till beslut gällande upphandling och uppdrag av de 16 enheterna. 

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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