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KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK 
Maria Bäfverfeldt 
Cecilia Carlström 

SOCIALNÄMNDEN 
2022-10-19 

Upphandling av särskilt boende och 
korttidsplatser för personer under 65 år 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden beslutar att godkänna anskaffning avseende särskilt 
boende och korttidsplatser för personer under 65 år 

2. Socialnämnden beslutar att uppdra till socialchef att anta leverantör, 
teckna avtal samt, om nödvändigt, fatta beslut om att avbryta 
anskaffningen avseende särskilt boende och korttidsplatser för personer 
under 65 år 

Sammanfattning 

Kommunens befintliga avtal avseende särskilt boende och korttidsplatser för 
personer under 65 år löper ut sommaren 2023 varför en ny upphandling behöver 
genomföras. 

Upphandlingen kommer att delas in i två anbudsområden: 
• Anbudsområde A: Särskilt boende enligt 5 kap. 7 § tredje stycket 

socialtjänstlag (2001:453), SoL 
• Anbudsområde B: Korttidsplatser för personer under 65 år enligt 7 kap. 

1 § 3 p. socialtjänstlag (2001:453), SoL 

Ramavtal kommer att tecknas med samtliga anbudsgivare som uppfyller ställda 
krav. 

Ärendet 

Kommunens befintliga avtal avseende särskilt boende och korttidsplatser för 
personer under 65 år löper ut sommaren 2023 varför en ny upphandling behöver 
genomföras. 

Tjänsteutlåtande 
2022-08-24 
Dnr SON 2022/73-74 
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Upphandlingen kommer att delas in i två anbudsområden: 

• Anbudsområde A: Särskilt boende enligt 5 kap. 7 § tredje stycket 
socialtjänstlagen (2001:453), SoL 

• Anbudsområde B: Korttidsplatser för personer under 65 år enligt 7 kap. 
1 § 3 p. socialtjänstlagen (2001:453), SoL 
 

Anbudsområdena kommer att utvärderas och tilldelas var för sig. En 
anbudsgivare har möjlighet att lämna anbud på ett eller båda anbudsområden. 

Upphandlingen genomförs som ett förenklat förfarande i enlighet med lag 
(2016:1145) om offentlig upphandling, LOU. Ramavtal kommer att tecknas med 
samtliga anbudsgivare som uppfyller ställda krav på anbudsgivaren och tjänstens 
utförande. 

Till skillnad från i den tidigare upphandlingen där kontrakt mot ramavtalet 
tecknades enligt rangordning avser kommunen nu att vid avrop mot ramavtalet 
utgå från socialtjänstlag (2001:453), SoL. Det är kommunens ambition att 
avropen ska tillgodose den enskildes önskan och behov. Mot bakgrund av detta 
kommer avropsordning bli den enskildes val/önskemål tillsammans med 
beställarens bedömning om lämplig insats. Detta möjliggör bland annat för 
kommunens handläggare att ta hänsyn till boendets geografiska placering i de fall 
detta anses nödvändigt för brukaren. Visar det sig att två eller fler leverantörer 
tillhandahåller likvärdig tjänst ska den leverantör som har lägst pris avropas. 

Upphandlingens arbetsgrupp har utöver upphandlare representerats av 
tjänstemän från avdelningen för funktionsnedsättning samt av kommunens 
medicinskt ansvariga sjuksköterska då det i uppdraget ingår att vara vårdgivare 
och tillhandahålla hälso- och sjukvård enligt hälso-och sjukvårdslag (2017:30), 
HSL, till och med sjuksköterskenivå. 

Ramavtalet planeras att löpa i 4 år med möjlighet att efter 18 månader sägas upp 
med, som minst, 6 månaders uppsägningstid. 

Ekonomiska överväganden 

Den totala kostnaden för placeringar mot ramavtalet, vilken baserats på 
föregående fyra års utfall, beräknas uppgå till 32,5 mnkr varav 30 mnkr är 
kostnader för särskilt boende och 2,5 mnkr är kostnader för  korttidsplatser. 
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Priserna är fasta till och med avtalets första kalenderårsskifte och kan därefter, en 
gång var tolfte månad, justeras i enlighet med den årliga förändringen av 
Omsorgsprisindex (OPI), vilken är framtagen av Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR). 

Ramavtalets takvärde för hela avtalsperioden  kommer uppgå till 36 mnkr för 
anbudsområdet avseende särskilt boende och 3 mnkr för anbudsområdet 
avseende korttidsplatser. 

Claes Lagergren 
Socialchef 

Camilla Wass 
Avdelningschef 

 

Expedieras 

Upphandlare Maria Bäfverfeldt  

Upphandlare Cecilia Carlström 
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