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Ramupphandling för bostad med 
särskild service enligt lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade 9 § 9 
(LSS) 
 

Förslag till beslut 

Omsorgsnämnden föreslås besluta  

Att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en ramavtalsupphandling enligt lagen om 
offentlig upphandling (LOU) för bostad med särskild service enligt lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade 9 § 9.  
 
Sammanfattning 
Omsorgsnämnden genomförde en ramupphandling för bostad med särskild service 9 § 
9 LSS under år 2015. Avtalstiden för ramavtalen löper ut den 31 mars 2020. 
Förvaltningen föreslår att nämnden genomför en ny ramupphandling med avtalsstart 
2020-04-01. 

 

Ärendet 
Vid upphandlingen som nämnden genomförde under år 2015 tecknade nämnden 
ramavtal med fyra företag; Frösunda Omsorg AB, Center för vård och omsorg i Uppsala 
AB (CVO), Björkbackagården AB och Attendo LSS AB. Genom ramavtalen fick nämnden 
tillgång till totalt 12 gruppbostäder och fyra servicebostäder. Under det första 
avtalsåret gjorde nämnden avrop på samtliga av de lediga boendeplatserna som fanns 
inom ramavtalen. 

I januari 2019 avropar nämnden 68 platser inom ramavtal och antal avrop har legat 
jämnt sedan nämnden ingick avtalen.  

Nämnden har ett underskott på bostäder med särskild service, och arbetar med detta 
inom ramen för den av KS godkända bostads-och lokalförsörjningsplanen. 
Förvaltningen bedömer att det är fördelaktigt om nämnden också genomför en ny 
ramupphandling för boende LSS. I upphandlingsarbetet kommer förvaltningen att 
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inventera hur nämndens behov av olika typer av bostäder ser ut.  Förvaltningen 
kommer också att ta fram vilken ersättningsmodell som ska tillämpas.   

Ramavtalet ska utformas så att nämnden avropar platser utifrån behov. Nämnden 
kommer inte lämna några platsgarantier till företag vid upphandlingen.  

 
Ekonomiska konsekvenser 
Tidigare ramupphandling för boende LSS genomfördes med fasta prisnivåer, och de 
platser nämnden avropat har kostat ca 100 miljoner kr under 2018.  

Uppskattning av vad en ny ramupphandling kommer få för ekonomiska konsekvenser 
för nämnden är svårt att beräkna, eftersom nämndens kostnad är beroende av antalet 
avropade platser.  

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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