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Dnr 2018/000579 -730 

Utredning av fristående utförare av särskilt boende 
inom äldreomsorgen 

Sammanfattning av ärendet 

Prognoser visar att behovet av platser för särskilt boende kommer att öka i 

kommunen. För närvarande finns tillräckligt med platser mer med ett ökande 

behov behövs fler platser i framtiden. För att inte hamna i tidsnöd när 

behovet ökar behöver kommunen ha god framförhållning när det gäller att 

planera för utbyggnad av särskild boenden. Därför behöver kommunen redan 

nu utreda vilket sätt som bäst kan lösa kommande behov.        

Beslutsunderlag 

Ordförandeskrivelse, daterad den 10 april 2018.      

Förslag till beslut under mötet 

Ella-Britt Andersson (S) yrkar på att ärendet bordläggs tills socialnämnden 

kan ta beslut i frågan.  

Gunilla Karlsson (C) begär ajournering innan beslut fattas. 

Beslutsgång 

Ordförande hör med utskottet om de kan bifalla Ella-Britt Anderssons 

yrkande. 

Ajournering 

Klockan 11.55 – 12.05 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot Ella-Britt 

Anderssons yrkande om bordläggande och finner att utskottet beslutar enligt 

förvaltningens förslag. 

Vård- och omsorgsutskottets förslag till beslut 

Införa upphandling av fristående utförare av särskilt boende inom 

äldreomsorgen som ska ske enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). 

_____ 
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Reservation 

Ella-Britt Andersson (S) reserverar sig mot beslut. 

Deltar ej i beslutet 

Gunilla Karlsson (C) och Ulf Magnusson (S) deltar ej i beslutet. 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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Utredning av fristående utförare av särskilt boende 
inom äldreomsorgen 

Uppdrag 

Prognoser visar att behovet av platser för särskilt boende kommer att öka i 

kommunen. När ordförandeuppdraget att utreda gavs våren 2018 fanns 

fortfarande tillräckligt med platser men efter sommaren har kommunen fått 

en kö på drygt 20 personer. Detta visar på att behovet är svårt att 

progonsticera fullt ut, det ändrar sig snabbt. Kommer kommunen inte att 

kunna verkställa befintliga beslut om särskilt boende inom tre månader 

riskerar den vite med aktuell dygnskostnad per person plus 10%. I dagsläget 

ca 70 tkr per person och månad. 

Befolkningsprognosen visar dessutom att antalet äldre kommer att öka 

markant de närmaste åren.  

”Om man ska bjuda in fristående utförare så måste det upphandlas av 

kommunen, antingen enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) eller enligt 

lagen om offentlig upphandling (LOU). Det finns både för- och nackdelar 

med de olika sätten att upphandla och därför behövs en utredning som kan 

utgöra en grund för att kunna avgöra vilket sätt att upphandla som passar 

bäst i just Mörbylånga kommuns situation  

Utredningen ska enligt uppdraget utgå från att en fristående utförare ska stå 

både för lokaler och för drift. ” (Saxat ut uppdraget) 

Metod  

Utredningen har tagit del av olika kommuners utredningar inför ett införande 

av LOV i särskilt boende samt andra utredningar och rapporter inom ämnet.  

Utredningen inleds med en kort introduktion i skillnaden mellan LOU och 

LOV samt dess tillämpning nationellt för att få en bredare förståelse för 

LOV-reformens generella inverkan.  

Typer av upphandling 

Upphandling kan ske antingen enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem 

(hädanefter benämnd LOV) eller enligt lagen (2016:1145) om offentlig 

upphandling (hädanefter benämnd LOU).  
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LOV trädde i kraft den 1 januari 2009 och är avsedd att vara ett verktyg för 

kommuner som vill införa valfrihet och öppna för privata alternativ inom bl a 

äldreomsorg. LOV kan också tillämpas i syfte att öka antalet aktörer. Enligt LOV 

ska alla utförare ersättas på samma sätt och därmed konkurrera enbart med kvalitet. 

Vid upphandling enligt LOU lägger anbudsgivare anbud på att driva ett 

särskilt boende utifrån ställda krav, och kommunen väljer det eller de anbud 

som är ekonomiskt och kvalitetsmässigt förmånligast. Kommunen anvisar 

boende.  

Vid upphandling enligt LOV godkänns alla leverantörer som uppfyller 

ställda krav och villkor, och den enskilde brukaren väljer sedan leverantör.  

I de fall kommunen äger en fastighet eller har ett hyresavtal på en fastighet, 

kan äldreomsorgen utföras både i egen regi eller upphandlas som 

driftentreprenad enligt LOU. Vid en driftentreprenad står kommunen för alla 

kostnader som rör lokalen. 

När en fristående utförare investerar i ett nytt vård- och omsorgsboende blir 

fastigheten inte i kommunal ägo. Då kan upphandlingen ske både enligt 

LOV, dock utan volymgarantier, eller genom en offentlig upphandling med 

ramavtal.  

Det går inte att hyra ut en kommunal byggnad till verksamhet enligt LOV. 

Det har att göra med det faktum att äldreomsorg är undantagen från 

skatteplikt vilket i kombination med regelverket rörande frivillig 

skatteskyldighet gör det mycket kostsamt och därför i praktiken omöjligt att 

överföra eller vidareuthyra ett vård- och omsorgsboende från kommunen till 

en privat utförare. Vissa kommuner, t ex Linköping och Danderyd, har 

(enligt ÄLN Uppsala) utrett denna fråga på ett grundligt sätt.  

De kommuner som infört LOV i särskilt boende för äldre har gjort det på 

olika vis. Flera av kommunerna, har kombinerat upphandling enligt LOV 

och LOU. 

Skillnader LOV och LOU 

Annonsering 

Annonsering av ett valfrihetssystem enligt LOV sker löpande. Detta innebär 

att den upphandlande myndigheten, så länge valfrihetssystemet finns, ska ha 

en annons utlagd på den nationella webbplatsen.  

En ansökan om att komma in i systemet kan lämnas när som helst. Något 

sista datum för inkommande av ansökan finns därför inte. Annonseringen 

ska ske på den nationella webbplatsen men kan också ske i andra lämpliga 

media, t ex på kommunens hemsida. Många kommuner annonserar idag 

genom att publicera en länk till den egna hemsidan på den nationella webb-

platsen. 

När det gäller offentlig upphandling (LOU) sker annonseringen under en 

förutbestämd tidsram med ett sista datum för lämnande av anbud. Anbuden 

värderas utifrån de kriterier som uppgetts i underlaget och hanteras sedan 

enligt gällande lagstiftning.  
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Förfrågningsunderlag och Konkurrensutsättning 

I förfrågningsunderlaget vid tillämpningen av LOV måste kommunen ange 

de krav som utföraren ska uppfylla för att avtal ska ingås. Då LOV bygger 

på att det inte är någon priskonkurrens mellan leverantörerna fastslår därför 

kommunen priset i förväg. Alla utförare, i princip även verksamhet som 

drivs i egen regi, får ersättning enligt samma principer. Det ska inte föreligga 

några skillnader i villkoren mellan egenregiverksamheten och de externa 

leverantörer som utför liknande tjänster.   

Ersättningskonstruktionen kan variera beroende på vilken tjänst som köps, 

huvudsaken är att den är transparent och icke-diskriminerande, dvs. lika för 

alla. Den ekonomiska ersättning som leverantören får för utförd tjänst ska 

specificeras i förfrågningsunderlaget. 

Total konkurrensneutralitet mellan externa leverantörer och 

egenregiverksamheten kan dock vara svår att uppnå, eftersom den 

upphandlande myndigheten alltid måste ta det yttersta ansvaret för att 

biståndsbehövande får den hjälp de har rätt till.  

Även i förfrågningsunderlaget vid tillämpningen av LOU måste kommunen 

ange de krav som utföraren måste uppfylla. Förfrågningsunderlagets 

utformning kan ha stor betydelse för hur många anbud som kommer in. Här 

är det i stället anbudsgivaren som uppger till vilket pris denne kan utföra det 

uppdrag som kommunen beskrivit i underlaget. Det är därför av yttersta vikt 

att förfrågningsunderlaget är så utförligt som möjligt. 

Eftersom det föreligger en konkurrenssituation mellan leverantörerna vid 

tidpunkten för tilldelningsbeslutet ställer regelverket kring upphandlingar enl 

LOU höga krav både på anbudsgivarna och på utvärderingsmodellen som 

används vid tilldelningen.  Kommunen väljer det företag som uppfyller 

kraven och därmed erbjuder bästa möjliga kvalitet till bästa möjliga pris.   

Ansökan och tilldelning av kontrakt  

De leverantörer som är intresserade av att tillhandahålla platser för särskilt 

boende enl LOV lämnar in sin ansökan och kommunen bedömer sedan om 

de uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget. Om så är fallet har 

leverantören rätt att få teckna avtal med kommunen. Alla utförare som 

uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget antas i systemet. Ett avtal enligt 

civilrättsliga regler tecknas sedan mellan kommunen och utföraren. 

De leverantörer som i stället är intresserade av att tillhandahålla platser för 

särskilt boende enl LOU lämnar in sitt anbud under anbudstiden och 

kommunen bedömer sedan om de utförare som ansökt uppfyller kraven i 

förfrågningsunderlaget. Kommunens tilldelningsbeslut kan överklagas av de 

parter som inte fick uppdraget. 

Garanterad volym 

Utföraren inom LOV i särskilt boende kan inte garanteras ett visst antal 

platser utan måste utveckla verksamheten utifrån behoven. Eftersom 

leverantörerna inte kan påverka priset innebär valfrihetssystem enligt LOV 

att kvalitetskonkurrens skapas inom en i förväg fastställd kostnadsram.  

I en offentlig upphandling kan kommunen välja att garantera utföraren ett 

visst antal platser för att ge ett mer eftertraktat avtal och därmed troligen 
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också även möjlighet till att få betala lägre ersättning per plats. Här blir 

utföraren anvisad brukare och konkurrerar därför främst med pris. 

Övriga landet 

161 kommuner har november 2017 publicerat förfrågningsunderlag på 

valfrihetswebben inom följande områden: 

Hemtjänst: omvårdnad, service och delegerade HSL-insatser 125 

Hemtjänst: omvårdnad, service och hemsjukvård  8 

Hemtjänst: enbart serviceinsatser   25 

Särskilt boende för äldre    17 

Korttidsboende för äldre utomlands   1 

Dagverksamhet för äldre    7 

Fotvård i särskilt boende    1 

Matdistribution    6 

Ledsagning enl. LSS    19 

Avlösning enl. LSS    17 

Korttidstillsyn enl. LSS    3 

Daglig verksamhet enl. LSS   28 

Korttidsvistelse enl. LSS    6 

Gruppbostad enl. LSS    4 

Gruppbostad socialpsykiatri   1 

Boendestöd     12 

Personlig assistans enl. LSS (eventuellt endast icke-val) 8 

Kontaktperson    1 

Familjerådgivning    15 

Familjebehandling    1 

Arbetsmarknadsinsatser    3 

Sysselsättning socialpsykiatri   8 

Öppenvård missbruk    1 

HVB vuxna     1 

HVB barn     2 

Kvalificerad tillsyn    1 

Kolloverksamhet    1 

Konsulentstödda jour- och familjehem   1 

 

De kommuner som 2017 tillämpade LOV för särskilt boende är följande: 

Danderyd, Halmstad, Lidingö, Nacka, Norrtälje, Simrishamn, Sollentuna, 

Solna, Staffanstorp, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby, 

Uppsala, Uppvidinge, Växjö och Österåker.  

 

- Staffanstorp är marginellt större än Mörbylånga. De hade sedan tidigare 

all sin verksamhet upphandlad enligt LOU. De införde LOV parallellt 

med LOU men gick sedan över till renodlad LOV i takt med att 

kontrakten gick ut. Då de ramupphandlade boendena hade garanterade 

platser så blev det mer ekonomiskt fördelaktigt att gå över till LOV.  

- Uppsala och Upplands Väsby hade alla sina boenden upphandlade i 

någon form enligt LOU då de införde LOV.  Deras utförare med 

ramavtal fick ansöka om att bli godkända enligt LOV i takt med att 

avtalen gick ut för att få vara kvar som utförare i kommunerna.  Då de 

ramupphandlade boendena hade garanterade platser så blev det mer 

ekonomiskt fördelaktigt att gå över till LOV.  
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- Halmstad hade både egenregi och upphandlade enligt LOU. 

- Stockholms modell innebär att nämnden fortsätter att upphandla driften 

av de äldreboenden som nämnden har driftentreprenad på i dag enligt 

LOU, samt har kvar driften av äldreboenden i egen regi. Utöver denna 

bas annonserar sedan nämnden ett förfrågningsunderlag för köp av 

enstaka platser i enligt LOV. Dessa platser kan även ligga i angränsande 

kommun. Även Nacka har detta system. De fortsätter att upphandla 

driften på vissa boenden enligt LOU men har infört ett valfrihetssystem 

där den enskilde har rätt att välja mellan alla boenden. På de boenden 

som inte har upphandats enligt LOV ställs samma kvalitetskrav som på 

de LOV-upphandlade och ersättningen har satts på en nivå som ska 

skapa samma ekonomiska förutsättningar.  

- Växjö och Sollentuna hade vissa boenden i egenregi och vissa 

driftentreprenader i kommunens lokaler. De valde Stockholmsmodellen. 

- Simrishamn har också driftentreprenad, egenregi och LOV.   

Det stora flertalet som infört LOV i särskilt boende har redan haft fristående 

aktörer inne i verksamheten sedan tidigare. De har därmed haft kontroll över 

prisbilden. Att gå från att garantera platser till att inte behöva betala för 

tomplatser är sällan en förlustaffär. De som har valt att gå på 

Stockholmsmodellen har haft driftentreprenader där de själva kontrollerat 

lokalerna och sedan utökat platserna genom att upphandla enstaka platser 

enligt LOV, i många fall utanför den egna kommunen. Detta har betytt att de 

inte varit så sårbara om någon utförare skulle gå i konkurs eller av annan 

orsak säga upp avtalen. När kommunen kontrollerar lokalerna så kan de 

också ta över verksamheten om så skulle behövas. Det finns säkert, men jag 

har inte hittat, någon kommun i vår storlek som gått direkt från endast 

egenregi till LOV där utföraren förväntas bygga själva.  

Ur ett ekonomiskt perspektiv så måste prislappen i LOV utgå från de 

kostnader vi själva anser oss ha per plats. Det finns idag inga incitament i 

lagen för att en kommun kan bli skyldig att kompensera en utförare för att 

egenregin gick minus men då lagens grundtanke är att man ska konkurrera 

endast med kvalitet och bör höja prislappen i paritet med utfall snarare än 

budget, så kan det i ett längre perspektiv bli dyrt om den egna verksamheten 

inte är kostnadseffektiv. Om det istället blir så att de dyra boendena i 

egenregi sållas bort kan prislappen istället sänkas vilket en fristående aktör 

också måste vara beredd på. 

Ett ramavtal gäller med det pris som är satt under den tid avtalet gäller. Flera 

kommuner har i sina utredningar ställt frågan (retoriskt) om det går att kräva 

att få ta över en fristående aktörs lokaler för att driva verksamheten om 

företaget skulle gå omkull eller inte leva upp till avtalet. Jag har inte hittat 

några prövade svar på den frågan. 

Fördelar och nackdelar med upphandling enligt LOV  

Valfrihetssystem enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) skapar drivkrafter 

för att möta brukarens eller kommuninvånarens behov utifrån de uppställda 

kvalitetsmålen. En dålig kundtillfredsställelse leder till att brukaren eller 

invånaren väljer en annan leverantör, vilket stimulerar leverantörerna till att 

utveckla verksamheten. Genom kvalitetskonkurrens stimuleras 

verksamheterna att utvecklas och profilera sig, vilket ger incitament till en 
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större mångfald och effektivitet samt fler småföretag. Den konkurrens som 

uppstår mellan olika utförare kan leda till att kvalitén i verksamheten 

utvecklas positivt i både kommunal verksamhet och i boenden som drivs av 

fristående utförare. 

Införandet av LOV har i högre utsträckning gett kvinnor möjlighet att starta 

och driva företag inom vård- och omsorgssektorn då den förhållandevis 

enkla processen öppnar upp för mindre företag. 

LOV kan innebära en större kontinuitet och långsiktighet för den enskilde 

jämfört med LOU som har fasta kontraktstider. Förutsättningen är dock att 

ingen av parterna väljer att säga upp LOV-avtalet. 

Samtliga företag som uppfyller uppställda krav ska godkännas och ges 

möjlighet att delta. Detta kan leda till en överetablering på marknaden.  

Kommunen har inte någon möjlighet att styra var de som beviljats plats ska 

bo då det är den enskilde själv som väljer var den vill bo. Detta kan i sin tur 

innebära att det blir tomma platser på boenden som drivs i kommunal regi på 

mindre attraktiva platser. Av naturliga skäl kommer de privata aktörerna 

vara intresserade av attraktiva lägen.   

Den egna kontrollen över den totala kapaciteten minskar för kommunen.  

Om överetablering sker på mer attraktiva platser i förhållande till 

avfolkningsområden leder det i förlängningen till att kommunala boenden 

kan tvingas läggas ner. Detta kan ge effekt på handel, arbetstillfällen etc i 

den regionen. Det måste dock alltid finnas ett ickevalsalternativ dit de 

personer som av någon anledning inte vill eller kan fatta ett beslut hänvisas. 

Fördelar och nackdelar med upphandling enligt LOU 

Det är mycket höga krav både på förfrågningsunderlaget, 

utvärderingsmodellen och anbudslämnarna i en offentlig upphandling. Detta 

medför som tidigare sagts att små företag har svårare att få delta som 

leverantörer till offentlig sektor vid traditionell upphandling enligt LOU. 

Prisbilden för kommunen är dock inte beroende av hur den egna 

verksamheten fungerar på samma sätt utan handlar mer om 

kravspecifikationen.  

Om den fristående utföraren bygger nya lokaler kan resultatet bli att de nya 

lägenheterna får en hög hyressättning som i sig kan göra att många hellre 

väljer att bo på boenden med lägre hyra. Inget företag tar risken att bygga 

nytt utan att erhålla uppdrag att driva verksamheten under lång period. Det 

blir därför svårt för kommunen att begränsa avtalsperioden för driften.  

Andel upphandlade platser och bedömning av risker    

Nuläge och prognos 

I nuläget finns platser för särskilt boende i kommunen enligt följande: 

  Omvårdnad  Demensboende 

Lindero  24  - 

Villa Viktoria -  16 

Rönningegården 16  20 

Äppelvägen  24  32  

Summa  64  68    totalt 132 
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Antal personer över 

80 2018

generera

r behov 

av antal 

platser 2022

generera

r behov 

av ökning 

av antal 

platser

ökning 

procent 

från 2018 2027

genererar 

behov av 

ökning av 

antal 

platser

ökning 

procent 

från 2018

Glömminge 87 15 121 6,0 39 171 15 97

Färjestaden 355 62 438 14,5 23 577 39 63

Torslunda 38 7 48 1,8 26 77 7 103

Gårdby 77 13 84 1,2 9 121 8 57

Mörbylånga 207 36 247 7,0 19 327 21 58

S Möckleby 122 21 124 0,4 2 163 7 34

Totalt 886 155 1062 30,8 20 1436 96 62

Saknas 23 53,9 119  

 

Som man kan se av ovanstående tabeller så är prognosen att andelen äldre än 

80 år kommer att öka markant de närmaste åren (Tabell 1A). Prognosen är 

gjord utifrån upptagningsområden för skolan i stället för per församling, då 

vi i M-verksamheten valt att använda oss av samma statistik. Dessa områden 

stämmer tämligen bra med hemtjänstens områdesindelning och ger därmed 

goda förutsättningar att kunna visa behoven.   

 

Hur många av dessa som kan tänkas behöva en plats på särskilt boende kan 

vi inte vara säkra på. Det vi vet är att 132 personer bor på särskilt boende i 

kommunen idag, 23 personer väntar i senaste rapoporten på att få flytta in. 

180404  hade vi 887 personer över 80 år i kommunen.  Det innebär att 

ungefär 17,5 % av våra äldre över 80 år bor eller väntar på att få bo på något 

av våra särskilda boenden. 

Av ovanstående 155 personer som redan bor eller väntar på att få bo på 

särskilt boende står 26 personer i kö för att få flytta till Äppelvägen i 

Färjestaden, nästan hälften av dessa bor idag på särskilt boende i 

Mörbylånga. Det innebär att  nära  60% av de över 80 år, idag, vill bo i 

Färjestaden där vi har drygt 40% av platserna.  

 

2027 säger prognosen att kommunen kommer ha 1436 personer över 80 år, 

en total ökning med 549 personer. Enligt ovanstående räkneexempel med 
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17,5 %  och nuvarande kö på 23 personer så innebär det att vi behöver 119 

ytterligare lägenheter för särskilt boende de närmaste 10 åren.  Två 

tredjedelar av ökningen är i norra kommundelen. Håller trenden i sig så 

kommer dessutom ungefär en tredjedel av de äldre i södra kommundelen att 

vilja flytta norrut för att komma närmare anhöriga. 

 

Risker 

Det ska i fråga om upphandling av någon form beaktas att ett nytt boende 

varhelst i kommunen det kommer att vara beläget kan komma att innehålla 

en relativt stor andel av kommunens totala antal platser. Låt säga att en 

upphandling, enligt LOU eller enligt LOV, genomförs där en fristående aktör 

ges uppdrag eller beslutar sig för att bygga och driva ett boende bestående av 

50 platser.  

Vi antar då att en volym av 50 platser är vad en anser sig behöva för att 

överhuvudtaget ta den risk som det innebär att bygga och driva ett särskilt 

boende i Mörbylånga kommun. 50 platser av totalt 201 utgör då nästan 25 % 

av det totala antalet. Väljer vi att i samband med upphandlingen avveckla 

något av våra egna boenden så stiger siffran ytterligare. 

SKL konstaterar att valmöjligheten ökar för den enskilde om det finns en 

överkapacitet. Men just därför, menar SKL, så är det av vikt för aktuell 

kommun att analysera hur ett system med valfrihet påverkar den egna regin. 

Kommunen ska och måste tänka igenom vad som kan hända i en framtid. 

Det som ingen vill ska hända kan ändå inträffa och situationer kan uppstå där 

kommunen av olika skäl kan bedöma det vara nödvändigt att säga upp ett 

avtal med en leverantör som inte motsvarar de förväntningar man haft eller 

också kan företaget av ekonomiska skäl inte fortsätta med sin verksamhet 

utan blir tvingad till att med kort varsel lägga ned sin verksamhet. 

Då företaget äger den fastighet där verksamheten bedrivs och företaget inte 

är villigt att överlåta fastigheten till kommunen måste kommunen för sin del 

bereda de som bor i boendet platser i andra lokaler som kommunen har. Om 

så stor andel av det totala antalet boende måste placeras i befintlig 

kommunal verksamhet så innebär det stora svårigheter för en relativt liten 

kommun. Detta kan hända oavsett hur boendet är upphandlat så länge 

kommunen inte äger fastigheten.   

Frågor att ta ställning till om/när vi går vidare 

- Vi har idag ett hyrestak i våra särskilda boenden, De hyror som våra 

boende betalar är inte beroende av vilken hyra vi som kommun betalar 

för fastigheten. Tanken med LOV är konkurrensneutralitet. Ska då 

kommunen även subventionera en fristående aktörs hyror?  

- Är syftet med upphandlingen att skapa kvalitetskonkurrens eller att få 

fler boendeplatser till bästa möjliga pris utan att behöva bygga själva? 

- Vi har idag inte något politiskt beslut på vilken bemanning som anses 

vara ett minimum i kommunen. Anser vi att en viss minimumbemanning 

ska krävas för en fristående aktör så måste vi först bestämma oss för 

vilken detta är. 

- Om vi öppnar upp för LOV kan vi då godkänna utförare där 

verksamheten bedrivs i annan kommun? 



 

  Sida 

9(11) 
 

 

- Om vi väljer att upphandla med ramavtal och vi inte garanterar alla 

platser, är de då fria att sälja sina tomma platser till annan kommun? 

Diskussion 

Kommunen måste utifrån befolkningsprognosen utöka antalet boendeplatser 

inom de närmaste åren. Skulle vi välja att inte utöka antalet platser finns stor 

risk att vi inte kan verkställa beslut om boende i tid och istället får betala 

dryga viten. Ekonomin är, liksom i många andra kommuner, ansträngd. Att 

själva bygga nytt är under nuvarande omständigheter inte aktuellt utan 

omprioriteringar och man undersöker därför möjligheten att låta fristående 

utförare både bygga och driva verksamhet.  

Att släppa in fristående utförare i våra egna lokaler ger oss inga nya platser 

vilket gör att frågan om driftentreprenader inte getts något utrymme i denna 

utredning.  

Kommunens egna boenden är i flera fall omoderna och i stort behov av 

renovering. I en konkurrensutsatt position har dessa en lägre hyra, samt 

kompetens och social verksamhet att konkurrera med. Dock torde ett 

nybyggt boende vara mer attraktivt för de flesta. Upphandlar vi ramavtal 

tilldelar vi i teorin plats där det finns tomma lägenheter vilket gör att vi kan 

styra fördelningen något, upphandlar vi enligt LOV finns risken att så många 

väljer att bo i de nya att vi därmed står med tomma platser och i 

förlängningen höga personal- och lokalkostnader. Det krävs i stort sett 

samma bemanning oavsett om det är två eller tio lägenheter uthyrda på en 

avdelning. Gällande hyrorna så har vi det faktum att våra hyror är 

subventionerade att ta med i beräkningen. Konkurrerar en fristående aktör på 

samma villkor om egenregin är subventionerad? SKL håller i dagsläget på 

och ser över kommunernas ersättningar till externa utförare i relation till den 

egna verksamheten. Det kan bli så att rekommendationen blir att vi även 

måste subventionera de friståendes hyror. 

I många kommuner upphandlar man platser enligt LOV på boenden som 

ligger i andra kommuner. Det innebär att det kan byggas boenden i vår 

kommun, vars brukare kommer från annan kommun. Det kan också innebära 

att en aktör som vi upphandlar kan täcka upp sina eventuella tomplatser med 

brukare från våra grannkommuner, oavsett LOV eller LOU. Kan vi tänka oss 

att upphandla platser i grannkommunerna? 

Vi har redan idag en situation där brukarna ”i praktiken” själva kan välja sitt 

boende så tillvida att du får ha önskemål om att flytta till annat boende när 

det blir en plats ledig. Äppelvägen har en egen kö där både personer som 

fortfarande bor hemma och personer som redan bor i andra boenden väntar 

på plats. Redan nu ser vi att det blir tomma platser i Mörbylånga och långa 

köer i Färjestaden. Byggs det ett nytt boende så kommer det förmodligen att 

hamna i Färjestaden vilket om LOV tillämpas kommer att ställa höga krav på 

att våra boenden i Mörbylånga kan visa upp en attraktiv och 

konkurrenskraftig verksamhet.  

Det är viktigt att kommunen tar ställning till vad som är huvudsyftet med 

upphandlingen. Vill vi avveckla den egna verksamheten? Vill vi göra den 

egna verksamheten mer konkurrenskraftig? Tänker vi i första hand utöka 

antalet alternativ eller vill vi i första hand utöka antalet platser? Många 
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kommuner som valt valfrihetsmodellen har sedan tidigare haft fristående 

aktörer och endast bytt avtalsform.  

Större delen av våra egna boenden är gamla och omoderna. Vi har en mycket 

bra verksamhet och hög kompetens hos personalen men lokalerna är i många 

fall slitna och ej längre ändamålsenliga. Vissa av byggnaderna som 

verksamheten bedrivs i skulle kunna säljas eller sägas upp medan andra inte 

är lika enkla att avyttra. Vi kommer att få svårt att konkurrera med en 

nybyggd verksamhet. Att underhålla nuvarande bestånd är något som har 

prioriterats bort i många år varför det finns stora eftersatta behov på till 

exempel Rönningegården. Skulle vi renovera till nybyggd standard med den 

ombyggnation som då skulle krävas så skulle det bli mycket kostsamt. Dessa 

renoveringar skulle dock ändå inte generera några nya platser. 

LOV lämpar sig bäst för de kommuner som bestämt sig för att ta risken att 

konkurrensutsätta även den egna verksamheten. Väljer vi LOV kan vi inte 

neka någon att starta verksamhet så länge de uppfyller kraven. Vi vet inte om 

de fristående kommer att erbjuda 5 eller 100 platser och vi vet inte hur 

många som stannar på våra egna boenden när dessa nya väl är 

inflyttningsklara. Om det blir en överetablering, har brukarna visserligen 

större valmöjligheter men vi riskerar att stå med dyra tomhyror. Detta kan i 

förlängningen avspegla sig på våra kostnader per öppen och belagd plats och 

därmed riskerar att höja ersättningen till de fristående utförarna och då bli 

mer kostsamt i längden. 

LOU lämpar sig väl för de kommuner som bestämt sig för att utöka 

verksamheten men ändå vill behålla ett visst mått av kontroll över platsernas 

fördelning samtidigt som någon annan driver och tar de ekonomiska 

riskerna. Väljer vi LOU, med volymgaranti, så har vi kontroll över hur 

många fristående platser som finns och hur dessa fördelas och kan därför 

planera vår egen verksamhet utifrån det.  Vi får en annan framförhållning. 

Många andra kommuner har sedan tidigare haft boenden upphandlade i olika 

form enligt LOU för att sedan på olika sätt införliva LOV. Kanske för att 

möjligheten till LOV inte fanns från början men också därför att det är 

mindre riskabelt att gå till LOV när marknaden redan är provad och till viss 

del mättad.  

Slutsats 

Kommunen måste utifrån befolkningsprognosen utöka antalet boendeplatser 

inom de närmaste åren. Då kommunen, enligt uppdraget, i dagsläget vill 

undvika att bygga själva så har man valt att titta på möjligheten att låta 

fristående aktörer bygga och driva verksamhet. Upphandling kan ske antingen 

enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem, LOV, eller enligt lagen 

(2016:1145) om offentlig upphandling, LOU. Utredningens syfte har varit att 

titta på skillnader samt för och nackdelar med de olika formerna av 

upphandling.   

Om kommunen väljer att upphandla enligt LOV så har den samtidigt också 

valt att ta risken att konkurrensutsätta även den egna verksamheten. Då kan 

den inte neka någon att starta verksamhet så länge utföraren uppfyller 

kraven. Då kan kommunen inte veta hur många som stannar på våra egna 

boenden när dessa nya väl är inflyttningsklara och det kan i förlängningen 

slå hårt mot både arbetstillfällen och handel i minder attraktiva samhällen. 
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Om kommunen upphandlar enligt LOU, med volymgaranti, så behåller den 

till viss del kontrollen över antalet platser och var dessa ligger rent 

geografiskt. Kommunen avstår då från att konkurrensutsätta egenregin och 

utökar samtidigt verksamheten utan att ta de ekonomiska riskerna.  

Valfrihet i sig kräver inte LOV utan kan införas genom ett politiskt beslut. 

Redan idag får brukarna till viss del önska var de vill bo och stå på kö från 

ett boende till ett annat. Med ett ramavtalsupphandlat boende kan kommunen 

istället, i mindre skala, testa hur ett frisläppande av etableringar slår mot den 

egna verksamheten och därmed få ett bättre underlag för att längre fram fatta 

beslut om att införa eller avvisa LOV. Utredningens slutsats är därmed att 

kommunen i detta läge bör upphandla enligt LOU. 

 

 

Pernilla Ekholm Slottner 
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§ 153 Dnr 2018/000579 730 

Utredning av fristående utförare av särskilt boende 
inom äldreomsorgen 

Sammanfattning av ärendet 

Prognoser visar att behovet av platser för särskilt boende kommer att öka i 

kommunen. För närvarande finns tillräckligt med platser mer med ett ökande 

behov behövs fler platser i framtiden. För att inte hamna i tidsnöd när 

behovet ökar behöver kommunen ha god framförhållning när det gäller att 

planera för utbyggnad av särskild boenden. Därför behöver kommunen redan 

nu utreda vilket sätt som bäst kan lösa kommande behov.  

Beslutsunderlag 

Ordförandeskrivelse, daterad den 10 april 2018. 

Utredning daterad den 26 juli 2018. 

Vård och omsorgsutskottets förslag till beslut den 16 augusti 2018. 

Kommunstyrelsens § 173/2018 med förslag till beslut.  

Förslag till beslut på mötet 

Carl Dahlin (M), med instämmande av Nina Åkesson Nylander (KD) yrkar 

bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Anna-Kajsa Arnesson (C), med instämmande av Matilda Wärenfalk (S), 

yrkar på återremiss då ordentlig lokalförsörjningsplan saknas med innehåll 

såsom Hur många platser behövs?, Kan kommunen hantera?, På vilka orter?, 

Renoveringsbehov befintlig verksamhet?, Åldersfördelning per församling. 

Fullmäktige behöver ett helhetsgrepp.  

Beslutsgång 

Ordföranden hör om kommunfullmäktige bifaller återremissyrkandet eller 

avslår detsamma och finner att kommunfullmäktige bifaller yrkandet om 

återremiss.  

Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för återremiss.  

Nej-röst för den det ej vill.  
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Omröstningsresultat 

25 ja-röster, 19 nej-röster och 2 avstår.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Ärendet återremitteras för komplettering av ytterligare beslutsunderlag, 

bland annat lokalförsörjningsplan.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Mjuka sektorn 
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§ 173 Dnr 2018/000579 730 

Utredning av fristående utförare av särskilt boende 
inom äldreomsorgen 

Sammanfattning av ärendet 

Prognoser visar att behovet av platser för särskilt boende kommer att öka i 

kommunen. För närvarande finns tillräckligt med platser mer med ett ökande 

behov behövs fler platser i framtiden. För att inte hamna i tidsnöd när 

behovet ökar behöver kommunen ha god framförhållning när det gäller att 

planera för utbyggnad av särskild boenden. Därför behöver kommunen redan 

nu utreda vilket sätt som bäst kan lösa kommande behov.  

Beslutsunderlag 

Ordförandeskrivelse, daterad den 10 april 2018. 

Utredning daterad den 26 juli 2018. 

Vård och omsorgsutskottets förslag till beslut den 16 augusti 2018. 

Förslag till beslut på mötet 

Matilda Wärenfalk (S) yrkar på att följa förvaltningens förslag i utredningen 

och upphandla enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). 

Elisabeth Cima Kvarneke (V) yrkar avslag på vård och omsorgsutskottets 

förslag och stödjer Matilda Wärenfalks yrkande. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer vård och omsorgsutskottets förslag mot Matilda 

Wärenfalks med fleras yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar 

enligt utskottets förslag. 

Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för utskottets förslag. 

Nej-röst för förvaltningens förslag. 

 

 

 

Omröstningsresultat 

Ja Nej Avstår 
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Eva Folkesdotter Paradis (M) Matilda Wärenfalk (S) Anna-Kajsa Arnesson (C) 

Carl Dahlin (M) Bength Andersson (S) Monika Löfvin Rosén (C) 

Agneta Stjärnlöf (M) Mattias Nilsson (S) Johan P Hammarstedt (MP) 

Henrik Yngvesson (M) Kristina Sjöström (S)  

 Elisabeth Cima Kvarneke (V)  

 Olof Nilsson (SD)  

 

4 ja-röster, 6 nej-röster och 3 avstår. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Upphandling av fristående utförare av särskilt boende inom 

äldreomsorgen ska ske enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). 

Reservation 

Eva Folkesdotter Paradis (M), Carl Dahlin (M), Agneta Stjärnlöf (M) och 

Henrik Yngvesson (M) reserverar sig mot beslutet.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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