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Ramupphandling Bostad med särskild service 
LSS  

Förslag till beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en ramupphandling enligt lagen 

om offentlig upphandling (LOU) för bostad med särskild service 9 § 9 enligt lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).  

Ärendet 

Omsorgsnämnden genomförde en ramupphandling för bostad med särskild service 9 § 

9 LSS under år 2019. Avtalstiden för ramavtalen löper ut den 31 mars 2024. 

Förvaltningen föreslår att nämnden genomför en ny ramupphandling för insatsen med 

avtalsstart 1 april 2024. 

Föredragning 

Omsorgsnämnden upphandlande ovanstående ramavtal under år 2019 och följande 
10 leverantörer inklusive antal anslutna verksamheter omfattas av ramavtalet:  

- Frösunda Omsorg AB 6 verksamheter 
- Frösunda omsorg i Uppland AB 4 verksamheter 

- Olivia Omsorg AB 1 verksamheter 
- Attendo LSS AB 2 verksamheter 
- Björkbackagården AB 3 verksamheter 

- Imera AB 2 verksamheter 

- Patia LSS AB 1 verksamheter 
- Främja AB 1 verksamheter 
- Humana LSS Sverige AB 3 verksamheter 

- Gemensamma Krafter Sverige AB 0 verksamheter 
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Omsorgsnämnden har inte haft några placeringar under avtalsperioden hos 

leverantören Gemensamma Krafter Sverige AB. Gemensamma Krafter valde att inte 
starta upp driften av det boende de hade anmält i ramupphandlingen. Detta med 

anledning av att förvaltningen inte i förväg kunde utlova om eller hur många avrop som 
nämnden skulle göra på deras boende. 

I dagsläget har Omsorgsnämnden ca 90 personer placerade på nuvarande ramavtal.  

Omsättningen på de nuvarande ramboenden är mycket låga och förvaltningen ser att 
ytterligare nya leverantörer och boenden behöver tillkomma för att säkerställa 
framtida behov av placeringar. Utöver placeringar inom ramavtal så har nämnden även 

individavtal för insatsen bostad med särskild service LSS, det vill säga beslut som är 
verkställda hos extern leverantör utanför ramavtal. En bidragande orsak till detta är att 

nuvarande ersättningsmodell inte är tillämplig för mer komplexa ärenden. 
Förvaltningen gör en samlad bedömning att det är fördelaktigt att gå vidare till 

upphandling för insatsen för att säkerställa behov av boendeplatser. Förvaltningen bör 

i sin upphandlingsstrategi se över hur upphandlingsunderlag och ersättningsmodell 
kan utformas så att mer komplexa behov kan verkställas inom ramavtalet och på så 
sätt bidra till att nämndens individavtal minskar. 

Förvaltningen föreslår att nämnden genomför en ny ramupphandling enligt lagen om 
offentlig upphandling för insatsen bostad med särskild service 9 § 9 LSS. 
Ramupphandling ger förvaltningen möjlighet att avropa platser hos externa 

leverantörer. Ett ramavtal är bindande först när ett avrop sker, det vill säga när en 
placering på ett boende sker hos en ansluten leverantör till ramavtalet.  

Ekonomiska konsekvenser 

Uppskattning av vad en ny ramupphandling får för ekonomiska konsekvenser för 

nämnden är svårt att beräkna. Kostnaden påverkas av hur många placeringar som 

nämnden avropar på ramavtalet. Nämnden utlovar inte någon platsgaranti för 
leverantörer inom ramavtal.  

Under år 2021 avropade nämnden boendeplatser inom ramavtal för 106 884 tkr och för 

2022 uppgick kostnaden till drygt 111 176 tkr.  

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 16 februari 2023. 
 

 

 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

 

 

Lenita Granlund 
Förvaltningsdirektör 
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