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Drift av LSS-boendet Fotbollsgatan
Förslag till beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att låta verksamheten vid
Fotbollsgatans gruppbostad övergå till egenregi i samband med att avtal
med Indies Omsorg AB upphör 31 januari 2022.
2. Vidare ger vård- och omsorgsnämnden förvaltningen i uppdrag att
återkomma med ett förslag på hur konkurrensupphandling av LSS
verksamhet skulle kunna påbörjas under 2023.

Beskrivning av ärendet
Fotbollsgatans LSS-boende drivs av InDies omsorg AB sedan 2005. De fick
fortsatt uppdrag att driva boendet 2014-02-01 efter en upphandling enligt lagen om
offentlig upphandling (LOU). Avtalstiden är fyra (4) år från startdatum med
möjlighet till maximal förlängning i 2 år + 2 år. Den sista 2 årsförlängningen löper ut
2022-01-31. Efter detta är det inte möjligt att förlänga avtalet. Indies har vid det
datumet haft verksamheten i 17 år.
Då det inte är möjligt att förlänga avtalet finns då bara två alternativ; att låta
egenregi överta verksamheten eller gå ut i en konkurrensupphandling. Att
genomföra en upphandling kräver både resurser och tid. För att kunna ha en ny
utförare i privat regi som kan ta vid krävs att ett beslut skulle ha fattats av nämnden
nästan ett år före. I det pressade läget som förvaltningen befinner sig i mot
bakgrund av pandemin har den möjligheten försvunnit. I de fall nämnden ändå
önskar att just Fotbollsgatans gruppbostad bör upphandlas kommer verksamheten
under en tid behöva övergå till egenregi.
Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning
Förvaltningens bedömning är att det inte är lämpligt att gå ut med en upphandling
av verksamheten vid Fotbollsgatans gruppbostad. Skälet till detta är framförallt den
tidsnöd som uppstått och som i sin tur då skulle riskera att orsaka att flera olika
utförare skulle driva under en kort tidsperiod. Ett annat skäl är att Fotbollsgatan
under så lång tid varit i privat drift att det finns ett värde för förvaltningen att
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verksamheten övergår till egenregi för att öka möjligheten att styra, leda och
omfördela efter målgruppers behov i nämndens totala verksamhet.
Vidare är det för närvarande ett oklart läge över pandemins effekter på kommunala
verksamheter vilket bland annat innebär svårigheter att beräkna kostnader. En
konkurrensupphandling skulle förmodligen riskera att öka nämndens kostnader.
I de fall nämnden önskar att konkurrensupphandling bör ske inom området LSSboende föreslår förvaltningen att i stället planera för en sådan att påbörjas under
2023.
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