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Upphandling av akuta boendeplatser för hemlösa
ASN-2022-2555
Sammanfattning

Förvaltningen genomför regelbundet inventeringar i syfte att identifiera områden där avtal
saknas och upphandlingar behöver genomföras.
Nuvarande ramavtal för akuta boendeplatser för hemlösa kvinnor och män upphör att gälla.
Förvaltningen har identifierat att det finns ett fortsatt behov av att upphandla akuta
boendeplatser för hemlösa kvinnor och män från 21 år med en socialt sammansatt problematik
och som har aktivt missbruk och/eller psykisk ohälsa.
I enlighet med arbetsmarknads- och socialnämndens delegationsordning ska beslut om att inleda
upphandling där värdet överstiger 25 miljoner kronor godkännas av nämnden.
Förslag till beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att inleda upphandling avseende akuta
boendeplatser för hemlösa kvinnor och män från 21 år och uppdrar åt arbetsmarknadsoch socialförvaltningen att genomföra upphandlingen.
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse ASN 220426 - Beslut om att inleda upphandling avseende akuta
boendeplatser för hemlösa kvinnor och män

Beslutsplanering

ASN presidieberedning 2022-04-06
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 2022-04-13
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2022-04-26
Beslutet skickas till

SIGNERAD

2022-03-29

[Här skriver du vem beslutet ska skickas till efter att protokollet är justerat, ange funktion eller
organisation. Uppgifterna överförs till protokoll och protokollsutdrag. I fliken expediera till, på
ärendekortet, anger du fullständiga uppgifter som exempelvis e-postadress, som en information
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till nämndsekreteraren . Om beslutet inte ska expedieras, kan denna text och rubrik tas bort.]
Ärendet

När en kommunal förvaltning är i behov av en vara eller tjänst som inte täcks av ett
kommunövergripande eller förvaltningsspecifikt ramavtal eller via ramavtal hos annan
samarbetspart ska en upphandling genomföras i enlighet med LOU (lagen om offentlig
upphandling 2016:1145).
I enlighet med arbetsmarknads- och socialnämndens delegationsordning ska beslut om att inleda
upphandling där värdet överstiger 25 miljoner kronor godkännas av nämnden.
Förvaltningen genomför regelbundet inventeringar i syfte att identifiera områden där avtal
saknas/upphör att gälla och upphandlingar behöver genomföras. Förvaltningen har identifierat
ett behov av upphandling avseende akuta boendeplatser för hemlösa kvinnor och män från 21 år
eftersom nuvarande avtal upphör att gälla den 31 december 2022. Behov av akuta boendeplatser
för målgruppen kvarstår, eftersom antal interna boendeplatser inom förvaltningen inte räcker till
att tillgodose Malmöbornas behov. Befintliga interna boendeplatser räcker inte till att tillgodose
målgruppens behov utifrån bemanning och lokalernas utformning.
Förvaltningen har för avsikt att genomföra upphandlingarna i samarbete med
upphandlingsenheten i Malmö stad. Upphandlingarna kommer att genomföras som en
upphandling med 4 delområden där ramavtal upprättas för respektive avtalsområde.
Upphandlingarnas syfte är att få till stånd avtal med de anbudsgivare som efter utvärdering blivit
antagna för att tillgodose förvaltningens behov av respektive tjänst. Syftet är vidare att genom
kravställande och samordnad uppföljning säkerställa god kvalitet i de upphandlade
verksamheterna. Upphandlingarna avser enskilda platser och är ett komplement till
förvaltningens egna verksamheter.
Område som föreslås att upphandlas
Akuta boendeplatser för hemlösa kvinnor och män från 21 år





Akutplatser kvinnor bistånd (15 platser)
Akutplatser män bistånd (40 platser)
Akutplatser utan bistånd för kvinnor (5 platser)
Akutplatser utan bistånd för män (10 platser)

Uppskattad volym (dygn och SEK per år): 25 550 dygn och 28 805 800 SEK
Antal platser och dygn per år utgår från verksamhetsåret 2021. Antal kostnader utgår från priser
för akuta boendeplatser år 2022.
Upphandlingen planeras att genomföras under år 2022 och behovet kan eventuellt komma att
behöva justeras inför upphandlingsstarten. Entreprenadavtal ska tecknas på ett fast antal platser.
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