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Socialnämnden

Dnr Son 2018/178
Återupphandling/upphandling gällande drift av bostad med särskild
service enligt LSS
Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag
1. Socialförvaltningen ges i uppdrag att genomföra återupphandling av drift för
Sångvägen 6 D nb, Sångvägen 6 D 1 tr, Sångvägen 60, Snapphanevägen 2 samt
Vasavägen 74.
2. Socialförvaltningen ges i uppdrag att genomföra återupphandling av drift för
Ulvsättra gruppbostad på Termovägen 90.
3. Socialförvaltningen ges i uppdrag att upphandla alla verksamheterna som ett
objekt.
Ärendet i korthet

Enligt kommunens antagna konkurrensplan har socialnämnden tidigare beslutat om att
konkurrensutsätta driften av verksamheter inom funktionshinderområdet. Några
verksamheter inom funktionshinderområdet som tidigare har konkurrensutsatts har avtal
som går ut under år 2019.
Avtalet för grupp- och servicebostäder i Jakobsberg trädde i kraft 2012-11-01 och gäller
till och med 2019-10-31. De bostäder med särskild service som avses där är Sångvägen
6 D nb, Sångvägen 6 D 1 tr, Sångvägen 60, Snapphanevägen 2 och Vasavägen 74.
Nytida AB driver verksamheten idag.

Avtalet gällande Ulvsättra gruppbostad, Termovägen 90, trädde i kraft 2012-11-01
och gäller till och med 2019-10-31. Ursprungligen avsågs även en servicebostad på
Termovägen 90. Då leverantören, Nytida AB, inte fick tillstånd för driften av
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) på grund av lokalernas utformning övertogs
driften av servicebostaden av egen regi, Vård och omsorg. Objektet för upphandlingen
kom därför att avse endast en verksamhet. Nytida AB driver Ulvsättra gruppbostad.
För att utnyttja eventuella samordningsvinster i driften föreslås att alla verksamheterna
ska upphandlas som ett objekt.
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Handlingar

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-04-16
2. Ritning Sångvägen 6 D nb
3. Ritning Sångvägen 6 D 1 tr
4. Ritning Sångvägen 60
5. Ritning Snapphanevägen 2
6. Ritning Vasavägen 74
7. Ritning Ulvsättra gruppbostad på Termovägen 90

Barnkonsekvensanalys

De verksamheter som avses ger stöd till vuxna personer med behov av bostad med
särskild service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.
Ärendet bedöms därför inte medföra några konsekvenser ur ett barnrättsperspektiv.
Ekonomiska konsekvenser

De ekonomiska konsekvenserna kan inte fullt ut prognosticeras förrän
förfrågningsunderlaget är framtaget, då ökade krav kan medföra ökade kostnader.
Det kan finnas samordningsvinster med att upphandla alla enheterna som ett objekt.
Slutsatser

Socialnämnden föreslås beslut om återupphandling/ny upphandling gällande drift av
för Sångvägen 6 D nb, Sångvägen 6 D 1 tr, Sångvägen 60, Snapphanevägen 2 samt
Vasavägen 74 samt återupphandling av drift för Ulvsättra gruppbostad på
Termovägen 90. I förslaget ingår också uppdraget att upphandla alla verksamheterna
som ett objekt, för att utnyttja möjliga samordningsvinster.
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