
VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 2 (2)

7. Beställning av lokal för serviceboende LSS 9§9 genom 
hyresvärdupphandling på fastighet Nyby 1:22 (SN 2020.209)
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar om att lägga en beställning till Teknik- och fastighetsförvaltningen av 
lokal för serviceboende LSS 9§9 genom hyresvärdsupphandling för fastigheten Nyby 1:22 för 
att möjliggöra för socialförvaltningen att hyra in 13 st lägenheter med ändamålet att etablera 
ett serviceboende LSS 9§9 i kommunal regi.

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen ser ett behov av ett serviceboende enligt LSS 9§9 i kommunal regi 
etableras på fastigheten Nyby 1:22. Fastigheten har tidigare varit föremål för markanvisning 
med syftet att etablera ett gruppboende LSS eller annan LSS-verksamhet (KS 2018.335). 
Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott beslutade 22 september 2020 att upphäva tidigare 
fattat beslut om markanvisning (§ 62) utifrån att socialförvaltningen inte ser ett behov för 
ytterligare en gruppbostad LSS 9§9 utan istället förordar att ett serviceboende LSS 9§9 
etableras på fastigheten.

Socialförvaltningens ser en problematik med en markanvisning då detta medför att 
kommunen inte kommer ha rådighet över serviceboendeplatserna. Den privata vårdaktörer 
som driver boendet kan välja att gå med i kommunens kommande ramavtalsupphandling eller 
välja stå utanför och istället hyra ut platserna till andra kommuner.

Socialförvaltningen har tillsammans med Mark- och exploateringsenheten (SBF) och 
Upphandlingsenheten (KLK) sett över olika alternativ och kommit fram till att en 
hyresvärdsupphandling är att föredra för att säkerställa att serviceboendeplatserna går till 
kommunen. Vid en hyresvärdsupphandling handlar kommunen upp en fastighetsägare som får 
bebygga fastigheten enligt kommunens krav.

Handlingar
 §107 SN AU Beställning av lokal för serviceboende LSS 9§9 genom hyresvärdupphandling 

på fastighet Nyby 1:22
 Tjänsteskrivelse_2020-10-29_Hyresvärdsupphandling Nyby 1:22
 Beställning hyresvärdsupphandling av Nyby 1_22
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§ 107
Beställning av lokal för serviceboende LSS 9§9 genom 
hyresvärdupphandling på fastighet Nyby 1:22 (SN 2020.209)
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden beslutar om att lägga en beställning 
till Teknik- och fastighetsförvaltningen av lokal för serviceboende LSS 9§9 genom 
hyresvärdsupphandling för fastigheten Nyby 1:22 för att möjliggöra för socialförvaltningen 
att hyra in 13 st lägenheter med ändamålet att etablera ett serviceboende LSS 9§9 i kommunal 
regi.

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen ser ett behov av ett serviceboende enligt LSS 9§9 i kommunal regi 
etableras på fastigheten Nyby 1:22. Fastigheten har tidigare varit föremål för markanvisning 
med syftet att etablera ett gruppboende LSS eller annan LSS-verksamhet (KS 2018.335). 
Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott beslutade 22 september 2020 att upphäva tidigare 
fattat beslut om markanvisning (§ 62) utifrån att socialförvaltningen inte ser ett behov för 
ytterligare en gruppbostad LSS 9§9 utan istället förordar att ett serviceboende LSS 9§9 
etableras på fastigheten.

Socialförvaltningens ser en problematik med en markanvisning då detta medför att 
kommunen inte kommer ha rådighet över serviceboendeplatserna. Den privata vårdaktörer 
som driver boendet kan välja att gå med i kommunens kommande ramavtalsupphandling eller 
välja stå utanför och istället hyra ut platserna till andra kommuner.

Socialförvaltningen har tillsammans med Mark- och exploateringsenheten (SBF) och 
Upphandlingsenheten (KLK) sett över olika alternativ och kommit fram till att en 
hyresvärdsupphandling är att föredra för att säkerställa att serviceboendeplatserna går till 
kommunen. Vid en hyresvärdsupphandling handlar kommunen upp en fastighetsägare som får 
bebygga fastigheten enligt kommunens krav.

Yrkanden
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att socialnämndens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse_2020-10-29_Hyresvärdsupphandling Nyby 1:22
 Beställning hyresvärdsupphandling av Nyby 1_22
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Tjänsteskrivelse

Beställning av lokal för serviceboende 
LSS 9§9 genom hyresvärdupphandling 
på fastighet Nyby 1:22

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar om att lägga en beställning till Teknik- och 
fastighetsförvaltningen av lokal för serviceboende LSS 9§9 genom 
hyresvärdsupphandling för fastigheten Nyby 1:22 för att möjliggöra för 
socialförvaltningen att hyra in 13 st lägenheter med ändamålet att etablera ett 
serviceboende LSS 9§9 i kommunal regi.

Ärendet i korthet
Socialförvaltningen ser ett behov av ett serviceboende enligt LSS 9§9 i kommunal regi 
etableras på fastigheten Nyby 1:22. Fastigheten har tidigare varit föremål för 
markanvisning med syftet att etablera ett gruppboende LSS eller annan LSS-
verksamhet (KS 2018.335). Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott beslutade 22 
september 2020 att upphäva tidigare fattat beslut om markanvisning (§ 62) utifrån 
att socialförvaltningen inte ser ett behov för ytterligare en gruppbostad LSS 9§9 utan 
istället förordar att ett serviceboende LSS 9§9 etableras på fastigheten.

Socialförvaltningens ser en problematik med en markanvisning då detta medför att 
kommunen inte kommer ha rådighet över serviceboendeplatserna. Den privata 
vårdaktörer som driver boendet kan välja att gå med i kommunens kommande 
ramavtalsupphandling eller välja stå utanför och istället hyra ut platserna till andra 
kommuner. 

Socialförvaltningen har tillsammans med Mark- och exploateringsenheten (SBF) och 
Upphandlingsenheten (KLK) sett över olika alternativ och kommit fram till att en 
hyresvärdsupphandling är att föredra för att säkerställa att serviceboendeplatserna 
går till kommunen. Vid en hyresvärdsupphandling handlar kommunen upp en 
fastighetsägare som får bebygga fastigheten enligt kommunens krav. 

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse: Beställning av lokal för serviceboende LSS 9§9 genom 

hyresvärdsupphandling på fastighet Nyby 1:22
2. Beställning av lokal för serviceboende LSS 9§9 genom 

hyresvärdsupphandling på fastighet Nyby 1:22
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Lokalbehov
Beskriv ert lokalbehov i nedan uppställda rubriker och utifrån beslut, styrdokument 
mm.

2018-10-02 beslutade Kommunstyrelsens näringsliv- och planutskott att uppdra till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen att påbörja en markanvisningsprocess för fastigheten 
Vallentuna-Nyby 1:22 med syfte att etablera ett gruppboende LSS eller annan LSS-
verksamhet.

Socialförvaltningen har i sin senaste lokalförsörjningsprognos 2020-2029 kunnat 
konstatera att förvaltningen inte har ett behov av gruppbostäder enligt LSS 9:9 under 
den kommande 10-årsperioden då den framtagna prognosen visar på att detta behov 
beräknas tillgodoses av privata aktörer som etablerarar gruppboenden i kommunen. 
Socialförvaltningen ser dock ett behov av ett serviceboende enligt LSS 9:9 i egen regi 
etableras på fastigheten Nyby 1:22.

Socialförvaltningens lokalstrateg och har i möten med Mark- och exploatering och 
Upphandling kommit fram till att hyresvärdsupphandling är att föredra framför en 
regelrätt markanvisningstävling, Anledningen till att en hyresvärdsupphandling är att 
föredra före en markanvisning enligt socialförvaltningen är att kommunen får en 
rådighet över serviceboendet och kan nyttja de 12 platser för eget behov. Vid en 
markanvisning så kan privat byggaktör hyra ut fastigheten till valfri privat vårdaktör 
vilket medför att den senare har rådighet över platserna och inte kommunen. 
Hyresvärdsupphandlingen som tillvägagångssätt är en metod för att säkerställa att 
det kommande boendet tillgodoser först och främst Vallentuna kommuns behov av 
platser.

Då fastigheten har kapacitet för fler än de 13st lägenheter som socialförvaltningen 
efterfrågar så är det möjligt att för byggaktören att bygga 10-12 lägenheter utöver 
socialförvaltningens behov för uthyrning eller försäljning till valfri 
hyresgäst/hyresgäster. Detta anser socialförvaltningen som önskvärt då boendet blir 
mer integrerat om andra hyresgäster än socialförvaltningens hyresgäster bor där 
vilket ligger i linje med normaliseringsprincipen.

Verksamheten, 1-3 år
Beskriv er verksamhet. Är verksamheten ny, utökad eller förändrad? Vem bedriver 
verksamheten och vad ska utföras? Vem/vilka förväntas att vistas i lokalerna och 
vilka tider? Beskriv nuvarande lokaler med eventuell tillhörande 
utemiljö/omgivning och deras bra respektive mindre bra funktioner. 

 Serviceboende enligt LSS 9:9.
 Ny verksamhet
 Utföraravdelningen på socialförvaltningen kommer att bedriva verksamheten
 Verksamheten kommer att bestå av totalt 13st lägenheter varav en större 

lägenhet kommer att utgöra gemensamhetslokal för de boende samt vara en 
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arbetsplats för utförarpersonalen. Resterande 12st lägenheter kommer att ha 
en boende per lägenhet och ska definieras som bostäder. 

Utveckling av verksamheten på längre sikt, 3-10 år
Beskriv er verksamhet om 3 år och trolig utveckling därefter. Sammanställ 
förändringar och verksamhetsmål som kan leda till förändrat behov. 

Verksamheten beräknas vara långsiktig och drivas i kommunal regi över överskådlig 
framtid. Kommunens behov av serviceboende beräknas fortsatt att öka och någon 
förändring av verksamheten förväntas inte.

Funktioner 
Beskriv specifika krav på arbetsmiljö och andra funktioner i och utanför lokalen. 
Vilken kapacitet? Beskriv verksamhetens viktigaste aktiviteter och rumsfunktioner 
(t ex mötas i stor grupp och antal personer, enskilda samtal, praktiskt hantverk, 
hantering av livsmedel och på vilket sätt, kontorsarbetsplatser). 
Hur många personer förväntas vistas i lokalen samtidigt? I genomsnitt respektive 
maximalt?
Beskriv viktiga samband mellan olika aktiviteter och vilka funktioner som behöver 
vara i nära anslutning till varandra.  

Nedanstående är den kravspecifikation som socialförvaltningen tagit fram för 
serviceboendet. Vidare är det väsentligt att normaliseringsprincipen tas i beaktande, 
dvs. att boendet är integrerat i samhället i övrigt och inte blir ett samhälle i samhället. 
Därmed så är det fördelaktigt enligt socialförvaltningen att fastigheten även består av 
andra lägenheter som inte är servicebostäder enligt LSS eller har socialförvaltningen 
som hyresvärd.

Utöver ovanstående kravspecifikation så är det av vikt att socialförvaltningen även får 
tillgång till ett par parkeringsplatser på eller intill fastigheten för boendets personal. 

Socialförvaltningens kravspecifikation

 Boendelägenheter: 12 st lägenheter om 1 rum och kök ca 35 kvm
- Tillgänglighetsanpassade enligt BBR
- Bruksvärdeshyra, gärna så låg som möjligt

 Gemensamhetslokal/personallägenhet: 1 st lägenhet om 4 rum och kök ca 90 kvm
- Tillgänglighetsanpassad enligt BBR
- Bruksvärdeshyra, gärna så låg som möjligt
- Personallägenheten ska ha 2 toaletter
- Personallägenheten ska ha öppen planlösning mellan kök och vardagsrum



SID 3/3

FASTIGHETSAVDELNINGEN

TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN
VALLENTUNA KOMMUN · 186 86 VALLENTUNA
BESÖK: TUNA TORG 1
TFN: 08-587 850 00

TFF@VALLENTUNA.SE
WWW.VALLENTUNA.SE

Geografisk placering
Finns det särskilda krav för verksamhetens placering? Måste verksamheten finnas i 
anslutning till någon annan verksamhet? Finns det samordningsfördelar med 
närhet till andra verksamheter? I så fall vilka?

Socialförvaltningen ser fördelaktigt på att serviceboendet etableras på fastigheten 
Nyby 1:22.

Datum 2020-10-29

Namn: Johan Hildingsson
Titel: Lokalstrateg 
Förvaltning: Socialförvaltningen
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