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Förord

Bakgrunden till denna skrift är att det finns ett behov av ytterligare vård- och 
omsorgsboenden i många kommuner. Detta bland annat som en följd av den 
demografiska utvecklingen som pekar på att behovet av ytterligare platser 
inom vård- och omsorgsboenden kommer att öka markant, framförallt från 
år 2020 och framåt. När en kommun har identifierat ett framtida behov finns 
det ett flertal strategiska val att göra. Vem ska äga de nya fastigheterna och 
vem ska utföra vården? 

Ett flertal privata aktörer, både inom bygg- och fastighetssektorn och inom 
vård- och omsorgssektorn uppvaktar kommuner med erbjudande om etable-
ring av nya vård- och omsorgsboenden. I erbjudandet ingår vanligen att de 
privata aktörerna finansierar det nya boendet och att en privat aktör utför 
äldreomsorgen. 

När en privat aktör uppvaktar en kommun uppstår ett antal frågor som 
kommunen behöver klara ut och i slutändan fatta beslut om. Syftet med den-
na skrift är att visa olika strategier som en kommun kan ha inför ett ökande 
behov av vård- och omsorgsplatser. En viktig del i detta är en ökad kunskap 
om privata aktörers etablering. 

Skriften har utarbetats av Sveriges Kommuner och Landsting genom fak-
tainsamling, genomgång av rapporter framtagna av olika aktörer, intervjuer 
med kommuner och med privata aktörer. I detta arbete har konsulten Peter 
Söderman varit delaktig. Arbetat med att ta fram skriften har gjort av Jan-
Ove Östbrink, Greger Bengtsson, Olof Moberg, Magnus Kristiansson, Helena 
Henningson och Katarina Stistrup, alla verksamma på Sveriges Kommuner 
och Landsting. Lena Svensson har varit projektledare.

Stockholm i november 2015

Lennart Hansson
Sektionschef

Sektionen för demokrati och styrning
Sveriges Kommuner och Landsting
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Strategier för vård- och omsorgsboenden

Sammanfattning 

Prognoserna över den demografiska utvecklingen visar att andelen äldre kom-
mer att öka. Det är däremot svårt att säkert förutsäga hur detta kommer att 
påverka behovet av vård- och omsorgsboenden. Det finns en rad parametrar 
som påverkar behovet, till exempel den medicinsktekniska utvecklingen. Trots 
dessa svårigheter är det viktigt att kommunerna gör en analys av det långsik-
tiga behovet och bestämmer sig för vilken eller vilka handlingsvägar som bör 
väljas för att möta framtida utmaningar. Ledtiderna från beslut till färdiga 
boenden är långa vilket förutsätter en långsiktig planering. Om resultatet av 
nulägesanalysen visar på ett framtida behov av vård- och omsorgsboenden i 
kommunen så behövs strategier för att möta detta behov. 

För en kommun finns ett antal olika strategier att välja mellan; från att äga 
boenden och utföra vården i egen regi till olika lösningar med privata aktörer. 
De olika valen kring fastighetsägandet har olika effekter som gäller till exem-
pel rådighet över utformningen, flexibilitet och olika typer av risker.

När det gäller nyuppförande av vård- och omsorgsboenden är det ofta en 
ganska lång process som involverar såväl detaljplanefrågor som olika mark-
frågor. Om inte kommunen bygger i egen regi finns det i princip två olika huvud-
scenarier när det gäller geografisk placering av ett vård- och omsorgsboende. 
Dels kan en privat aktör äga mark eller ha avtal med en privat markägare om 
att få köpa mark. Dels kan kommunen anvisa egen mark. Vid en markanvis-
ning ansöker en privat aktör om att få köpa mark av kommunen, men kom-
munen kan också själv ta initiativet till en markanvisning med olika former 
av tävlingar eller andra urvalskriterier.

Utöver strategier för fastighetsägandet är det även viktigt att titta på for-
men för upphandling av själva utförandet av vården. Återigen är nuläget i kom-
munen en viktig utgångspunkt. En problematik som kan uppstå är hur even-
tuella befintliga driftentreprenader ska hanteras. Privata aktörer kan bli 
utförare av äldreomsorg genom att 1) bli godkända som utförare i ett valfri-
hetssystem enligt lagen om valfrihet i vården (LOV) och 2) vinna en offentlig 
upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). En LOU-upphand-
ling kan i sin tur utformas på olika sätt, exempelvis som driftentreprenad eller 
ramavtal. Val av upphandlingsform är avhängigt den målsättning kommunen 
har. Handlar det om kapacitet, flexibilitet eller om rådighet? Valen har även 
olika effekter på egenregiverksamheten och ersättningsmodellen.
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En central komponent i en strategi för vård- och omsorgsboenden är de pri-
vata aktörerna och hur de kan tänkas agera. En viktig poäng är att det ofta 
finns både en fastighetsägare och en vårdutförare som har olika roller och 
drivkrafter. Här behöver kommunen vara tydlig i sin dialog med marknads-
aktörerna och med sina strategier. 

Sammanfattningsvis krävs det långsiktighet, transparens och ett helhets-
perspektiv för att på ett framgångsrikt sätt hitta de kommunala strategierna 
vid nyetablering av vård- och omsorgsboenden.
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KAPITEL 1
Det framtida behovet av  
vård- och omsorgsboenden

Den här skriften handlar om strategier för etablering av nya vård- 
och omsorgsboenden. Syftet är att hjälpa kommuner att ta fram 
en långsiktig och medveten handlingsinriktning. Den primära 
målgruppen är ledande tjänstemän men skriften kan med fördel 
även läsas av politiska beslutsfattare. 

Prognoserna över den demografiska utvecklingen visar att andelen äldre kom-
mer att öka. Det är däremot svårt att säkert förutsäga hur detta kommer att 
påverka behovet av vård- och omsorgsboenden. Det finns en rad parametrar 
som påverkar behovet, till exempel den medicinsk-tekniska utvecklingen. 
Trots dessa svårigheter är det viktigt att kommunerna gör en analys av det 
långsiktiga behovet och bestämmer sig för vilken eller vilka handlingsvägar 
som bör väljas för att möta framtida utmaningar. Ledtiderna från beslut till 
färdiga boenden är långa vilket förutsätter en långsiktig planering. 
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Strategier för vård- och omsorgsboenden

Sveriges befolkning växer och det blir fler äldre

Enligt Statistiska centralbyråns prognos (maj 2015) beräknas Sveriges befolk-
ning öka varje år under prognosperioden 2015–2060. Sveriges folkmängd pas-
serade nio miljoner under år 2004 och år 2016 beräknas folkmängden nå upp 
till tio miljoner. År 2060 är den beräknade folkmängden 12,9 miljoner. 

År 2014 var medellivslängden vid födelsen 84 år för kvinnor och drygt 80 
år för män. Fram till år 2060 beräknas den öka till 89 år för kvinnor och näs-
tan 87 år för män. Detta är en tydlig förändring i befolkningsstrukturen med 
en ökning av antalet i de äldre åldrarna. År 2014 var nästan var femte person 
i Sverige 65 år eller äldre. 2060 beräknas var fjärde person vara i dessa åldrar. 

Som diagrammet nedan visar var 888 000 personer 65 år eller äldre 1960, 
2015 är samma siffra 1 949 000 och 2060 är prognosen 3 221 000 personer.

Om man tittar speciellt på personer som är 80 år eller äldre så visar SCB:s 
siffror att de är 502 000 personer 2015. Prognosen för år 2030 är 826 000 och 
för år 2060 pekar prognosen på 1 210 000 personer.

diagram 1. Folkmängd 65 år eller äldre samt 80 år eller äldre
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Källa: Sveriges framtida befolkning 2015-2060, rapport 2015:2 SCB

Framtida behov av vård- och omsorgsboende

Den demografiska utvecklingen för olika kommuner och framtida behov av 
vård- och omsorgsboenden är en viktig men sammansatt fråga. Speciellt det 
långsiktiga behovet av platser är svårt att beräkna. Medicinsk och teknisk 
utveckling, framtida behandlingsmöjligheter inom sjukvården och allmän 
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hälsoutveckling på längre sikt är parametrar som vi idag inte vet hur de kom-
mer att förändras. 

För en kommun finns det möjligheter att agera proaktivt genom investe-
ringar, förebyggande åtgärder och insatser som kan påverka behovet av  boenden. 
Det framtida behovet av vård- och omsorgsboenden är svårt att beräkna, men 
goda uppskattningar kan göras. En kartläggning i respektive kommun ger 
underlag och stöd för diskussion och beslut om den framtida äldreomsorgen 
i kommunen. 

Kommunens nuläge och framtida behov

När framtida behov och kapacitet inom äldreomsorgen ska kartläggas är det 
olika aspekter som måste beaktas, vilka berör flera områden inom kommu-
nen. Om en privat aktör planerar att etablera ett nytt vård- och omsorgsbo-
ende i en kommun, berörs inte bara vård och omsorg, utan även de enheter 
som hanterar mark/fastigheter, upphandling och ekonomi. 

En kartläggning av nuläget och uppskattat framtida behov måste vara väl 
förankrad och involvera flera olika delar inom kommunen. En samsyn kan 
skapas genom att: 

 > klargöra vem/vilken förvaltning som har ansvar för att ta fram vilka upp-
gifter

 > skapa en medvetenhet om hur olika typer av uppgifter tas fram och vilken 
tillförlitlighet de har

 > så långt som möjligt standardisera och beskriva hur informationen ska 
tas fram.

EXEMPEL PÅ OMRÅDEN I EN NULÄGESBESKRIVNING

 > Lokalernas kapacitet och eventuell kö.

 > Lokalernas tekniska status (renoveringsbehov m.m.) och ändamålsenlighet.

 > Lokalbrukarnas uppfattning om lokalerna.

 > Lokalkostnaden.

EXEMPEL PÅ OMRÅDEN I EN BEHOVSBEDÖMNING

 > Demografi, inflyttning/utflyttning och framtida behov – Har kommunen behov av 
ett eller flera vård- och omsorgsboenden de kommande 5–10 åren? 
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Arbetet med kommunens övergripande nulägesbeskrivning av lokaler och 
framtida behov är de två första stegen i den strategiska lokalresursplanering-
en, se mer om det i nästa kapitel. 

Långa ledtider från beslut om att bygga till inflyttning

Viktigt att beakta är att ledtiderna från de inledande diskussionerna i kom-
munen kring demografisk utveckling och behov av vård- och omsorgsboenden 
till investeringsbeslut och uppförande av nya anläggningar i normalfallet är 
flera år, i vissa fall ända upp till 5–6 år. Om en kommun ser ett ökat behov av 
boenden om fem år, då är det hög tid att påbörja planeringen redan nu.

Vård- och omsorgsboende

För att få flytta till en bostad i vård- och omsorgsboende1 krävs en bistånds-
bedömning av kommunen. Det blir aktuellt först när det inte längre fungerar 
att bo kvar hemma med stöd av hemtjänst. I vård- och omsorgsboendet bor 
man med eget hyreskontrakt i en fullvärdig bostad. Tanken är att det ska vara 
ett permanent boende.

För utformning av bostaden i vård- och omsorgsboende gäller Boverkets 
byggregler och här berörs till exempel även regler kring möjlighet till matlag-
ning.  

Vård- och omsorgsboendet är även en arbetsplats. Här finns personal dyg-
net runt. Boendet behöver utformas så att arbetsmiljölagen kan följas och här 
bör det tydliggöras att Arbetsmiljöverket ställer särskilt höga krav för bad-
rum. Regler för hygien och mathantering ska också uppfyllas i denna typ av 
boende vilket även påverkar utformningen. Att i slutänden ändå få till en hel-
hetsmiljö som känns mer som ett hem än som en institution är en verklig 
utmaning som kräver stark styrning genom hela planerings- och byggproces-
sen. Det är kommunerna som har ansvaret för att denna typ av boende kan 
erbjudas de som behöver det. Privata aktörer kan dock stå för såväl fastighet 
som verksamhet.

Not 1. Ett annat vanligt begrepp är Särskilt boende som är ett samlingsnamn för flera boendeformer 
som till exempel vård- och omsorgsboenden och LSS-boenden (en insats enligt LSS – Lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade – som innebär en bostad som är anpassad för 
personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar).
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Avgränsningar

Denna skrift handlar primärt om vård- och omsorgsboende, andra typer av 
boende för äldre berörs inte. Inte heller boende för personer med funktions-
hinder (LSS-boenden) tas upp. Dock är många av resonemangen och slutsat-
serna relevanta även för dessa boenden.

Denna skrift handlar om strategier för utbyggnad av vård- och omsorgsbo-
enden, inte om hur själva vårdboendena ska utformas. Detta finns beskrivet 
bland annat i skriften Femti funderingar om äldres boenden (SKL 2012).

I skriften används genomgående benämningen ”privata aktörer”. Dessa 
aktörer kan vara till exempel aktiebolag, idéburna organisationer eller sam-
manslutningar.
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KAPITEL 2
Strategier – fastigheter

Om resultatet av nulägesanalysen visar på ett framtida behov av 
vård- och omsorgsboenden i kommunen så behövs strategier för 
att möta detta behov. Särskilt med tanke på att det är långa ledti-
der för att planera och bygga nya boenden. För en kommun finns 
ett antal olika strategier att välja mellan; från att äga boenden och 
utföra vården i egen regi till olika lösningar med privata aktörer. 
I detta kapitel redovisas flera olika valmöjligheter och deras 
effekter. 

Strategiska val 

Nulägesbeskrivningen och behovsbedömningen som beskrevs i förra kapitlet 
kan ligga till grund för kommunens strategi, vägval och beslut när nya vård- 
och omsorgsboenden ska etableras. Dessa två steg är en del i kommunens stra-
tegiska lokalresursplanering2. Nästa steg är att arbeta med en lokalförsörj-
ningsplan för att beskriva hur kommunens lokalbestånd behöver anpassas 
och utvecklas för att möte det förväntade behovet. Det blir i praktiken ett 
framtagande av en åtgärdsplan.

Not 2. Mer om detta finns att läsa i skriften Strategisk lokalresursplanering – Praktiska verktyg för 
balanserat utbud av lokaler (SKL 2008)
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Här är det viktigt att först göra en omvärldsanalys som kan innehålla:
 > En inventering av möjligheter till ombyggnad av nuvarande boenden eller 
andra lokaler i kommunen. 

 > En kartläggning av möjligheter med trygghetsboenden, hemtjänst, hem-
sjukvård eller andra proaktiva åtgärder.

 > Tillgänglig mark och fastigheter, kommunens planering, detaljplaneläget. 
 > Förutsättningarna i kringliggande kommuner (behov, planer, status).
 > Befintliga utförare (antal, andel, driftsform, avtal, erfarenheter).
 > En kartläggning av privata utförare som önskar etablera sig och deras 
 planer.

 > Ekonomiska möjligheter att investera i nya särskilda boenden, investe-
ringsplaner.

 > Kommunens egen kompetens att projektera och bygga vård- och omsorgs-
boenden.

 > Politiska beslut, mål och inriktningar för äldreomsorgen.
 > Behov/planer på att utveckla vården/omsorgen och i så fall på vilket sätt.
 > Hur de kommunala investeringsramarna ser ut. 

Det blir sedan aktuellt att titta på följande tre principiella strategiska val:
1. kommunen är fastighetsägare
2. kommunen är hyresgäst, samt 
3. en privat aktör är fastighetsägare och hyresgäst. 

I de olika strategierna kan sedan äldreomsorgen utföras antingen av kommu-
nen eller av en privat aktör. Det kan naturligtvis även förekomma en bland-
ning av olika strategier i en kommun.
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figur 1. Tre strategiska val

Strategiska val 
om behov finns

Kommunen är hyresgästKommunen är 
fastighetsägare

Privata alternativ

1a. Kommunen bygger (alt 
bygger om) nya platser och 
utför äldreomsorgen.

1b. Kommunen bygger (alt 
bygger om) nya platser och 
handlar upp äldreomsorgen 
via LOU.

2a. Kommunen hyr en 
fastighet och utför 
äldreomsorgen.

2b. Kommunen hyr en 
fastighet och handlar upp 
via LOU.

3a. En privat aktör bygger 
fastighet (alt hyr) nya 
platser och utför äldre- 
omsorgen. Kvalificering av 
äldreomsorgen sker via 
LOV.

3b. En privat aktör bygger 
en fastighet (alt hyr) nya 
platser och utför äldre- 
omsorgen. Upphandlingen 
av ramavtal via LOU.

Olika strategiska val med utgångspunkt från fastigheten om det finns behov av nya vård- och omsorgs-
boenden.

I de fall kommunen äger fastigheten (fall 1) kan kommunen utföra äldreomsor-
gen i egen regi eller upphandla utförandet av äldreomsorgen via lagen om 
offentlig upphandling, LOU. Dessa LOU-upphandlingar brukar benämnas 
driftentreprenader och kan bestå av ett avtal på exempelvis fyra år med en 
privat utförare, ofta med vissa möjligheter till förlängning av avtalet. 

Då kommunen inte äger fastigheten (fall 2) men har ett hyreskontrakt gäl-
ler i princip detsamma som i fall 1 när det gäller utförande av äldreomsorgen.

I fall 3, som handlar om privata aktörer som ska investera i ett nytt vård- 
och omsorgsboende, äger kommunen inte fastigheten och kommer heller inte 
att ha hyresavtalet med fastighetsägaren. I dessa fall kan inte driftentrepre-
nad eller kommunens egen regi användas, utan det finns istället andra möj-
liga upphandlingsformer:

Det finns två huvudsakliga upphandlingsformer av äldreomsorg. Privata 
aktörer kan bli utförare av äldreomsorg genom att:
1. Bli godkänd som utförare i ett valfrihetssystem enligt LOV.
2. Vinna en offentlig upphandling enligt LOU. En LOU-upphandling kan 

utformas på olika sätt:
 – Upphandling av hel verksamhet – så kallad driftentreprenad.
 – Upphandling av enstaka tjänster till kommunen genom ramavtal. En 
ramavtalsupphandling kan göras både med och utan volymgarantier 
från kommunens sida. 

 – Genom direktupphandling av enstaka platser (individavtal, är i prak-
tiken ovanligt).



18

Strategier – fastigheter

Strategier för vård- och omsorgsboenden

För en mer utförlig diskussion om utförande och upphandling av äldreomsorg, 
se kapitel 4.

En annan möjlighet för kommunen är att skriva ett samarbetsavtal med 
grannkommuner men detta alternativ tas inte upp mer här.

För- och nackdelar

De strategiska valen i figur 1 har alla olika för- och nackdelar. Nedan görs ett 
försök att kategorisera de viktigaste parametrarna. Värt att notera är att ana-
lysen som presenteras inte är heltäckande och generell för alla kommuner. En 
egen analys utifrån de lokala förutsättningarna rekommenderas. 

Inflytande över utformning
Att äga en fastighet ger större rådighet över utformningen vid nybyggnation 
men även när den behöver byggas om. Fastighetsägaren behöver säkerställa 
att lokalerna blir rätt utformade för både den boende och för att vård- och 
omsorgsverksamheten ska kunna bedrivas på ett effektivt och kvalitativt bra 
sätt. Här kan naturligtvis både privata och kommunala fastighetsägare ha 
olika mycket kompetens och erfarenhet. 

Följande frågor blir viktiga att resonera kring:
 > Hur säkerställs att fastighetsägaren (kommunal eller privat) utformar 
vård- och omsorgsboendet effektivt och bra? 

 > Hur hanteras utformningsfrågorna i plan- och bygglovsprocessen i sam-
band med ny-, om- och tillbyggnad?

 > Hur säkerställs insyn och kontroll över byggprocessen?
 > Hur planerar man för att få in ny teknik?

Ekonomi
Ny- och ombyggnation av vård- och omsorgsboende kräver stora investering-
ar och resulterar även i driftskostnader under många år framöver. Hur dessa 
investerings- och driftskostnader ska finansieras är av central betydelse. 

Följande frågor blir viktiga att resonera kring:
 > Hur ska den initiala investeringen finansieras? Hur ser kapitalkostnaden 
ut under byggnadens livstid? 

 > Hur ska man få en effektiv drift av fastigheten, till exempel en hållbar 
energianvändning?

 > Vad kommer hyreskostnaden för den enskilde att uppgå till? 
 > Vad blir lokalkostnaderna för kommunen?
 > Finns det kostnader för framtida tillgänglighetsanpassningar? 
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Risk
I alla ny- och ombyggnadsprojekt finns en rad olika risker att ta hänsyn till. 
Olika risker har olika sannolikhet och olika konsekvenser. Det kan ibland vara 
svårt att exakt ”prissätta” olika risker men det är viktigt att göra en riskför-
delning. 

Följande frågor blir viktiga att resonera kring:
 > Hur hanteras risker i byggskedet, exempelvis tid och kostnader?
 > Hur hanteras risker kring utbud och efterfrågan på vård- och omsorgs-
boende?

 > Vad händer om fastighetsägaren säljer fastigheten till en annan aktör?

Flexibilitet
Ur ett kommunalt strategiskt lokalresursplaneringsperspektiv är både lång-
siktiga behov och flexibilitet viktigt. Ju mer osäkra de framtida behoven ter 
sig ju viktigare blir det med flexibilitet även om det medför en kostnad.  

 > Hur arbetar kommunen med den strategiska lokalresursplaneringen på 
lång och kort sikt?

 > Går det att anpassa fastigheten för andra ändamål om behovet ändras?
 > Hur ser kontrakten ut, vilka konsekvenser har långa kontraktstider?
 > Finns det andra alternativ när väl avtalstiden löper ut?
 > Går det rent praktiskt att gå ur förhyrningen om hyresgästerna har svårt 
att flytta?
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 > Hur skapas en bra balans på både efterfrågan och utbud av vård- och 
omsorgsfastigheter så att det skapas en reell flexibilitet?

 > Det är viktigt att se till att hyreskontraktens längd matchar kontrakten på 
den upphandlade äldreomsorgen. Detta kan vara speciellt knepigt om det är 
samma ägare av både fastigheten som hyrs och äldreomsorgen som utförs.

Exempel från Gävle

Överetablering – ett pussel med möjligheter
I Gävle kommun har Omvårdnadsförvaltningen gjort en inventering av behoven av vård och 
omsorgsboenden från 2015 och fram till 2019. 

diagram 2. Beräknat behov och antal lägenheter
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Svart heldragen linje med brytpunkter illustrerar det beräknade behovet under planeringsperioden. Blå del 
av stapeln illustrerar antalet lägenheter i kommunal och privat regi. Vit del av stapeln med streckade kan-
ter illustrerar antalet lägenheter som planeras av privata aktörer och som Omvårdnad Gävle kan få tillgång 
till genom upphandling av köp av plats.

Källa: Boendeplan för särskilt boende 2016-2019 med utblick mot 2025, Gävle kommun Dnr 15ON86 
Antagen 2015-04-08

Kommunens utbyggnad (104 lägenheter till 2016) tillsammans med den privata utbyggnaden av 
vård- och omsorgsboenden kommer under 2016 med stor sannolikhet att resultera i en övereta-
blering av vård- och omsorgsboenden i kommunen. Om inga avvecklingar sker i det nuvarande 
beståndet samtidigt som samtliga privata utbyggnadsprojekt genomförs, uppstår en generell 
överkapacitet i kommunen på ca 150–200 lägenheter under hela planeringsperioden.

Gustav Engblom, utredare på planerings- och utvecklingsenheten på Gävle kommun, säger att 
det har varit en snabb utveckling där flera olika privata aktörer valt att etablera sig i stort sett 
samtidigt. 

– Det är klart att de tar en viss risk, det finns inga garantier från kommunen att upphandla 
dessa platser. 

Gustav ser att det finns problem med att få en bra överblick av privata entreprenörers etable-
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ringsplaner då det inte finns några etablerade rutiner utan informationen kommer lite ”ad hoc” 
från olika håll.

– Det är ett pussel men det ger oss möjlighet att under några år framöver se över vårt eget 
bestånd. Vi måste fundera på om vissa fastigheter måste avvecklas och andra renoveras. På sikt, 
efter 2020, kommer det sannolikt åter att finnas ett underskott på vård- och omsorgsboenden 
och nu har vi en möjlighet att hitta en långsiktig strategi för att stå väl rustade.

Idag ramupphandlas de platser som finns i privat regi. Under hösten/vintern 2015 kommer 
dock kommunen att utreda ett LOV-system. Utredningen ska vara klar i slutet av januari 2016. 
Om ett valfrihetssystem införs kommer det att få konsekvenser för de egna fastigheterna och den 
egna omsorgsverksamheten. I kommunens bestånd finns det idag ett behov av upprustning av ett 
antal platser och i några fall upplevs lägenheterna som för små. Ett annat dilemma att lösa är ris-
ken för boenden med tomma platser vilket minskar effektiviteten och ökar kostnaderna.

En annan aspekt som Gustav lyfter fram är att kommunen behöver ha en strategi för vad som 
ska göras om en privat aktör väljer att lägga ner sin verksamhet. Då är det positivt att det finns 
flera olika aktörer vilket minskar risken och ökar konkurrensen.

Lokalernas utformning

När ett nytt vård- och omsorgsboende ska byggas är det självklart en möjlig-
het att skapa förutsättningar för god inre och yttre miljö för de äldre. Likaså 
är det en möjlighet att skapa en effektiv arbetsplats för personalen. Det är även 
viktigt att beakta framtida behov och se till att det finns handlingsutrymme 
för bra ombyggnationer där man kan dra nytta av ny teknik.

En yteffektiv fastighet ger lägre fastighetskostnader och därmed ett större 
ekonomiskt utrymme för själva äldreomsorgen. Det finns en mängd olika 
aspekter på ett bra och effektivt vård- och omsorgsboende, som gäller allt från 
hygienrum, dagsljus och materialval till låssystem, brandskydd och energi-
förbrukning. Hur planeringsprocessen och sedermera byggprocessen ser ut 
beror på vem som äger eller hyr fastigheten. De slutsatser som kommer fram 
i nulägesrapporten om framtida behov är en naturlig utgångspunkt för lokal-
resursplaneringen, det vill säga antal platser och avdelningar. I skriften   
Femti funderingar om äldres boenden (SKL 2012) kan du läsa mer om plane-
ring och utformning av vård- och omsorgsboenden.

Det är viktigt att säkerställa att det finns rätt kompetens för att planera och 
bygga ett vård- och omsorgsboende oavsett om det sker i kommunal regi eller 
via en privat aktör. Det finns flera olika arbetssätt för att fånga upp verksam-
hetens behov i de tidiga skedena, ett exempel är Design med Omtanke (http://
www.vgregion.se/designmedomtanke). I skriften Ju förr desto bättre – pro-
gramarbete i tidigt skede av byggprocessen (SKL 2006) finns mer att läsa om 
att fånga upp hyresgästernas behov och förväntningar.

Det finns även ett flertal myndighetskrav som behöver beaktas, till exem-
pel att tillstånd ska erhållas från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
samt att krav gällande arbetsmiljö ska uppfyllas.   
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Avyttring av fastigheter

I ett antal kommuner har kommunala fastigheter sålts av olika anledningar. 
Det har ibland förekommit att även vård- och omsorgsboenden ingått i det 
sålda beståndet. För detta krävs en strategi och kommunen måste fundera på 
effekterna av att dessa boenden nu har en privat fastighetsägare. 

Ett exempel är hämtat från skriften Äga eller hyra verksamhetslokaler – strategier för  
konsekvensbedömning och beslut (SKL 2008).

Kommunen och dess fastighetsbolag ville sälja ett hyreshusområde bestående av ett antal trevå-
ningslängor. Kommunen ville få fler aktörer på bostadsmarknaden i kommunen. Tyvärr visade sig 
bostäderna vara svåra att sälja, så för att öka attraktionsvärdet paketerades bostäderna tillsam-
mans med ett antal demensboenden. Dessa byggnader ägde kommunen både direkt och indirekt 
genom sitt kommunala bostadsbolag.

För att finna köpare använde sig kommunen av mäklare. I affären som slöts under 2004 såldes 
fyra demensboenden samt hyresbostäder. De fyra demensboendena hyrdes tillbaka på tjugo år, 
med ett hyreskontrakt per fastighet och utan option på återköp. En utförlig gränsdragningslista 
som beskriver ansvarsfördelningen upprättades. Hyresnivåerna blev något olika mellan de olika 
objekten, mycket beroende på kvaliteten på husen. I samtliga hyror inkluderades värme. Något 
hus var nybyggt medan ett annat hade ett antal år på nacken. I och med köpet skedde ingen över-
gång av personal, eftersom fastighetsskötseln tidigare sköttes av externt bolag.

Något motsägelsefullt kan noteras att kommunens flexibilitet har minskat i och med affären. 
Eftersom kommunen tidigare ägde fastigheterna hade man vid brist på nyttjande optionen/möj-
ligheten att sälja dem. Idag är kommunen istället bunden vid fyra stycken 20-åriga hyresavtal 
som inte går att frånträda om inte parterna kommer överens om att bryta kontraktet. Denna brist 
på flexibilitet är inte något kommunen räds eftersom efterfrågan på demensboenden förväntas 
öka stadigt under hyresperioden.
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Sammanfattning

Efter de två första stegen i den strategiska lokalresursplaneringen, nuläges-
beskrivning och behovsanalys behöver kommunen arbeta med en omvärlds-
analys med speciellt fokus på vård- och omsorgsfastigheter. När detta under-
lag finns kan en diskussion inledas kring strategiska vägval om att äga eller 
hyra fastigheterna. Här finns en rad olika parametrar att analysera: rådighet, 
ekonomi, risk och flexibilitet. 

Det sista steget är sedan att ta fram ett åtgärdsförslag för kommunens lång-
siktiga strategiska lokalförsörjning. Detta kan innehålla både nyinvestering-
ar och renoveringar av befintligt bestånd samt eventuella avyttringar och 
inhyrningar. Det behövs även en beskrivning av vilken roll de privata aktö-
rerna ska spela för att de politiska målen för vård- och omsorgsverksamheten 
ska uppnås.

PRAKTISK CHECKLISTA FÖR ATT TA FRAM EN FASTIGHETSSTRATEGI

 > Gör en nulägesanalys.

 > Gör en behovsanalys.

 > Gör en omvärldsanalys kring vård- och omsorgsfastigheter.

 > Analysera effekterna av de tre olika strategiska valen (rådighet, 
ekonomi, risk och flexibilitet).

 > Ta fram ett åtgärdsförslag för kommunens lokalförsörjning som 
både kan innehålla nyinvesteringar, reinvesteringar, avyttringar 
och inhyrningar.

 > Beskriv hur de privata aktörerna ska bidra till att de politiska 
målen för vård- och omsorgsverksamheten uppnås.
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KAPITEL 3
Strategier – mark

Nyuppförande av vård- och omsorgsboenden är ofta en ganska 
lång process som involverar såväl detaljplanefrågor som olika 
markfrågor. Texten i detta kapitel avser främst att ge en övergri-
pande bild av möjligheter och hinder inom området.

Ett nyuppförande kan ske på traditionellt sätt genom en vanlig kommunal 
byggentreprenadupphandling. Det kan även vara en privat aktör som uppför 
ett nytt boende på privat mark eller på mark som kommunen säljer eller upp-
låter på annat sätt. Är det fråga om försäljning av kommunal mark kan det 
också framgå av kommunens markanvisningspolicy under vilka förutsätt-
ningar kommunen säljer mark för olika ändamål.

Detaljplaner

Vanligen etableras vård- och omsorgsboenden inom områden med detaljplan 
och en förutsättning för en sådan etablering är att den detaljplan som gäller, 
eller som tas fram för området, tillåter att marken används för bland annat 
vård- och omsorgsboende. I en detaljplan kan till exempel användningskate-
gorin bostäder anges med en specificering om att det ska vara vård- och  
omsorgsboende, men i undantagsfall kan användningskategorin också vara 
vård. I de fall kommunerna överlåter mark för etablering av nya vård- och 
omsorgsboenden tas alltid en ny detaljplan som tillåter ändamålet vård- och 
omsorgsboende fram, förutsatt att det inte redan finns en gällande plan som 
tillåter sådan användning. 
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I områden som inte omfattas av detaljplan har kommunerna möjlighet att 
direkt i ett bygglov eller genom ett så kallat förhandsbesked pröva frågan om 
etablering av vård- och omsorgsboende på en viss plats. För att kunna ge bygglov 
eller meddela positivt förhandsbesked måste en rad förutsättningar enligt 
plan- och bygglagen vara uppfyllda, till exempel får etableringen inte strida 
mot gällande översiktsplan. Är det fråga om en större verksamhet, är dock en 
planläggning som regel en förutsättning. 

En kommun uppför vård- och omsorgsboende i egen regi  
Den enklaste varianten är när kommunen uppför nya vård- och omsorgsbo-
enden för att sedan driva verksamheten i egen regi eller konkurrensutsätta 
enbart driften av verksamheten. Kommunen kan i dessa fall välja att bygga 
på egen mark eller lösa in mark för ändamålet i samband med detaljplanelägg-
ning. Vid själva uppförandet av vård- och omsorgsboendet blir det endast frå-
ga om upphandling av en traditionell byggentreprenad. 

En variant på traditionell byggentreprenad är att kommunen upphandlar 
själva boendet men inte driften. Kommunen upphandlar då närmast ett hyres-
kontrakt för viss tid, och det står sedan kommunen fritt att driva verksamhe-
ten i egen regi eller konkurrensutsätta den. 

En privat aktör äger mark  
En privat aktör kan vara ägare av mark eller ha en överenskommelse med en 
privat markägare om att få köpa mark för vård- och omsorgsboende. För att 
uppföra ett nytt vård- och omsorgsboende krävs som nämnts ovan i normal-
fallet att en ny detaljplan, som medger den byggrätt som krävs, upprättas. Det 
behövs då ett samarbete med kommunen kring upprättande av ny detaljplan 
och i förekommande fall krävs också ett exploateringsavtal med kommunen 
i vilket olika frågor om genomförandet av den nya planen anges.

Förhållandet till kommunen kan se lite olika ut. Den privata aktören kan-
ske bygger vård- och omsorgsboende för att kunna tillhandahålla platser inom 
ramen för LOV. Kommunen kan också ha upphandlat ett antal platser, där 
såväl boendet som verksamhetsdriften ingår i upphandlingen. I undantags-
fall kan en privat aktör också tänkas uppföra vård- och omsorgsboenden för 
att kunna delta när kommunen gör en upphandling av platser i vård- och 
omsorgsboende. Oavsett situation handlar kommunens roll närmast om pro-
cesser runt detaljplan och bygglov.
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Kommunen anvisar mark

Kommunen som markägare kan anvisa mark till privata aktörer. Detta kan 
ske genom att en privat aktör vänder sig till kommunen och ansöker om en 
markanvisning. Kommunen kan också själv ta initiativ i markanvisningspro-
cessen och bjuda in privata aktörer, till exempel genom olika former av mark-
anvisningstävlingar. Kommunens riktlinjer för markanvisning är en bra grund 
för en god process.

Även här kan förhållandet till kommunen se lite olika ut beroende på om 
den privata aktören tänker bygga helt på egen risk – till exempel för ett LOV-
system – eller om verksamheten har upphandlats eller ska upphandlas av kom-
munen. Beroende på situation behöver nedanstående punkter hanteras.

Geografisk placering  
Förutom planmässiga förutsättningar behöver naturligtvis de äldres behov 
av lämplig miljö och omgivning beaktas liksom tillgängligheten för personal 
och anhöriga/närstående. Ofta finns det önskemål från de äldre att bo kvar i 
sitt nuvarande bostadsområde. Det är även viktigt att se behovsutvecklingen 
på stadsdelsnivå liksom för kommunen som helhet. Med befolkningsprogno-
ser på stadsdelsnivå går det lättare att se var man bör bygga vård- och omsorgs-
boende med hänsyn till under-/överetablering lokalt i kommunen. 
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Avvägning mellan direktanvisning och tävling: 
Kommunens behov och ledtider är faktorer som påverkar valet av metod. 
Direktanvisning är snabbare, men tävling som innefattar utformning och 
gestaltning av boendet med omgivning, ger kommunen goda möjligheter att 
påverka projektet. Är det en verksamhet som är upphandlad och den privata 
aktören vill få en markanvisning för att kunna fullgöra sitt åtagande fungerar 
det av naturliga skäl inte med en tävling.

I de flesta fall av ny exploatering saknas detaljplan. En detaljplaneprocess 
ger en möjlighet att påverka utformningen av vård- och omsorgsboendet.

Kommunen bör beakta att det finns en tydlig dialog mellan vård- och omsorgs-
förvaltningen och enheter som arbetar med mark- och fastighetsutveckling. 
Mark- och fastighetsprocesser kan ta många år att gå igenom, medan behov 
av vård- och omsorgsplatser kan föreligga i närtid. 

Villkoren vid en marköverlåtelse:
Oavsett om det är fråga om en direkttilldelning av mark eller en tävling, mås-
te kommunen i sina överlåtelsevillkor beakta kommunallagens regler om för-
bud mot stöd till enskilda näringsidkare samt EU-rättens statsstödsregler. 
Dessa regler innebär i korthet att en marköverlåtelse måste ske på marknads-
mässiga villkor, vilket innebär att marken ska värderas till marknadspris. 
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Kommentarer från fastighetsbolag specialiserade på vård- och 
omsorgsboenden 
Följande kommentarer framkom i samband med genomförda intervjuer med 
fastighetsbolag som är specialiserade på vård- och omsorgsboenden för äldre:

 > Dialog är bästa sättet att uppnå bra lösningar, både dialog med privata 
aktörer och intern dialog inom kommunen. 

 > Beakta långsiktigheten hos fastighetsägaren – direktanvisning är en möj-
lighet för kommunen att välja fastighetsägare.

 > Beakta att omfattande detaljplaner kan vara kontraproduktivt, ta möjlig-
heten att lyssna på förslag och erfarenheter som finns kring utformning 
av vård- och omsorgsboenden. 

 > Geografisk placering är viktigt, inte bara för de äldre utan även för anhö-
riga och personal.  

 > Beakta vid prissättning att det ska finnas rimligt ekonomiskt utrymme 
för att bedriva vård och omsorg.

Sammanfattning strategier för mark

Om kommunen inte bygger i egen regi finns det i princip två olika huvudsce-
narier när det gäller geografisk placering av ett vård- och omsorgsboende. Dels 
kan en privat aktör äga mark eller ha avtal med en privat markägare om att få 
köpa mark. Dels kan kommunen anvisa egen mark. Vid en markanvisning 
ansöker en privat aktör om att få köpa mark av kommunen, men kommunen 
kan också själv ta initiativet till en markanvisning med olika former av täv-
lingar eller andra urvalskriterier.

Etablering av vård- och omsorgsboenden kräver i de flesta fall en detaljpla-
neläggning, antingen en helt ny plan eller en ändring av en befintlig plan. Led-
tiderna från beslut till invigning kan variera med flera år, främst beroende på 
om detaljplaneläggning krävs och vilka planförutsättningar som finns. 

Lagen om offentlig upphandling måste beaktas i alla skeden av processen 
liksom reglerna om otillåtet näringslivsstöd i kommunallagen och de EU-
rättsliga statsstödsreglerna.
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KAPITEL 4
Strategier – utförande av 
vården

I föregående kapitel låg fokus på strategier för fastighetsägandet. 
Detta påverkar även möjligheterna till upphandlingsform för 
själva utförandet av vården. En problematik som kan uppstå är 
hur eventuella befintliga driftentreprenader ska hanteras. I detta 
kapitel presenteras olika strategiska val som kan göras vid upp-
handling av äldreomsorg.

Det vanligaste är att kommunen själv bygger och driver verksamheten. Vid 
en upphandling avgör nuläge, framtida behov och politiska avvägningar vil-
ken upphandlingsform som passar respektive kommun bäst. 

För att underlätta diskussioner och beslut beskrivs nedan möjligheter och 
begränsningar med respektive upphandlingsform, baserat på olika förutsätt-
ningar. 

Det är dock viktigt att notera att om en verksamhet bedrivs av en privat 
utförare efter en offentlig upphandling eller enligt lagen om valfrihetssystem, 
så behåller kommunen huvudmannaskapet för verksamheten vilket omfat-
tar ansvaret för att verksamheten bedrivs enligt avtal samt gällande lagar och 
föreskrifter. Vid köp av enstaka platser, har kommunen ansvaret för den indi-
viduella insatsen men inte för verksamheten som helhet.
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Valfrihet
Om kommunen eftersträvar valfrihet och väljer strategin med fler nya vård- 
och omsorgsboenden drivna i privat eller ideell regi, kan LOV vara en möjlig-
het att attrahera privata aktörer. Det är värt att notera att valfrihet att välja 
vård- och omsorgsboende går att införa utan att använda LOV. Det går att 
erbjuda invånarna möjligheter att välja vård- och omsorgsboende som drivs 
i egen regi, upphandlade driftentreprenader och boenden upphandlade med 
ramavtal. Valmöjligheterna för den enskilde ökar om det finns överkapacitet. 

Det är viktigt att analysera hur ett system med valfrihet påverkar den egna 
regin. Vård- och omsorgsboendenas geografiska placering, attraktivitet och 
lokalernas utformning och modernitet kommer att spela en roll i valet. Detta 
kan leda till att den egna kommunala regins enheter får lägre beläggning om 
ett eller flera nya vård- och omsorgsboenden etableras. I kommunens nulä-
gesanalys är det därför relevant att analysera status på de befintliga kommu-
nala enheterna och överväga alternativa möjligheter.

Organisationsformer

Privata aktörer kan bli utförare av äldreomsorg genom att:
1. Bli godkänd som utförare i ett valfrihetssystem enligt LOV.
2. Vinna en offentlig upphandling enligt LOU. En LOU-upphandling kan 

utformas på olika sätt:
 – Upphandling av hel verksamhet- så kallad driftentreprenad.
 – Upphandling av enstaka tjänster till kommunen genom ramavtal. En 
ramavtalsupphandling kan göras både med och utan volymgarantier 
från kommunens sida. 

 – Genom direktupphandling av enstaka platser (individavtal, är i prak-
tiken ovanligt).

LOV
Från den 1 januari 2009 finns möjligheten att med stöd av lagen om valfri-
hetssystem, LOV, (2008:962) skapa bra förutsättningar för att införa valfri-
hetssystem. Den omfattar all socialtjänst, inklusive insatser enligt lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS samt hälso- och sjukvård. 
LOV ger förutsättningar för att informera tänkbara leverantörer om möjlig-
heten att leverera välfärdstjänster inom dessa områden och anvisningar om 
hur man ska pröva om en leverantör kan godkännas. Lagen bygger på grund-
läggande EU-rättsliga principer som ger goda förutsättningar för konkurrens: 
icke-diskriminering, öppenhet och proportionalitet. 

Ett valfrihetssystem innebär att alla leverantörer som uppfyller skallkra-
ven ska godkännas, att ansökningar (till skillnad från upphandling enligt LOU) 
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prövas löpande och att den enskilde väljer bland de godkända utförarna. Mer 
om LOV kan du läsa i skriften Valfrihetssystem för nybörjare och andra nyfik-
na (SKL 2009).

Om ett LOV-system införs minskar kontrollen över den totala kapaciteten 
i kommunen. Det ger dock möjlighet till profilering genom fler aktörer och 
medför ingen investeringskostnad för kommunen då det är de privata aktö-
rerna som står för riskerna. Ett LOV-system är att betrakta som en långsiktig 
lösning vilket gör att leverantörer vågar investera i kompetens, kvalitet och 
personal. 

Ett LOV-system minskar möjligheten att styra den geografiska placeringen 
av nya vård- och omsorgsboenden. Av naturliga skäl kommer de privata aktö-
rerna vara intresserade av attraktiva lägen. Om en kommun väljer att tilläm-
pa LOV så kan det 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.

Det är viktigt att kommunen har beredskap för de svårigheter som kan upp-
stå om godkända leverantörer väljer att avsluta sina LOV-avtal eller går i kon-
kurs. Kommunen har då det yttersta ansvaret för att de brukare som finns i 
dessa verksamheter erbjuds plats på annan boendeenhet. 
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LOU
Inom ramen för LOU kan upphandlingen av äldreomsorg varieras beroende 
på lokala förutsättningar och vad man vill uppnå med upphandlingen. 

Upphandling av hel verksamhet – driftentreprenad
Om kommunen äger fastigheten eller har hyresavtalet kan kommunen välja 
att upphandla driften. Upphandlingen utformas då vanligen som att ett anbud 
”vinner”.  Eftersom upphandlingen genomförs enligt LOU är beställaren mer 
fri att utforma upphandlingen efter vad som anses viktigt, till exempel om 
utvärderingen ska ske enbart efter kvalitet eller pris eller både pris och kva-
litet – lägsta pris eller ekonomiskt mest fördelaktigt. 

Ramavtal 
När utföraren har hyresavtalet eller äger fastigheten, kan innehållet (driften 
av vården) upphandlas via ett ramavtal. I priset ingår kostnader för både lokal 
och utförande av vård och omsorg. Ramavtalsupphandling är alltså en möj-
lighet för kommunen att inte själv behöva investera i vård- och omsorgsbo-
enden.

Upphandlingens utformning kan ha stor betydelse för hur många anbud 
som kommer in. Garanterad volym kan antas ge ett mer eftertraktat avtal och 
troligen även möjlighet till lägre ersättning per plats. Vid en ramavtalsupp-
handling kan avtal tecknas med en eller flera utförare beroende på vilka för-
utsättningar kommunen anger i förfrågningsunderlaget. Om den utformas så 
att alla utförare som uppfyller förfrågningsunderlagets krav godkänns blir 
den lik ett införande enligt LOV. Skillnaden är att upphandlingen genomförs 
vid ett tillfälle och att utförare inte kan godkännas fortlöpande. Ytterligare 
en skillnad är att det i ramavtal ska framgå tydligt i vilken ordning utförarna 
ska få avrop på sina platser, eller hur fördelningsnyckeln ska se ut. 

Den nya upphandlingslagstiftningen 2016 kommer att ge större möjlighe-
ter för den enskilde att påverka vilken plats som ska avropas utifrån dennes 
behov. Denna möjlighet är inte lika uttalad i nuvarande lagstiftning. Se mer i 
faktarutan nedan. 
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FÖRÄNDRINGAR PÅ GÅNG 

Lagstiftningen kring ramavtalsupphandlingar omarbetas utifrån ett nytt EU-direk-
tiv (2014/24) som ska implementeras under 2016. Det handlar främst om att de per-
soner som får beslut om en plats på ett vård- och omsorgsboende ska få inflytande 
över vilket boende de flyttas till.  

”De objektiva kriterierna för att avgöra vilken av de ekonomiska 
aktörer som är parter i ramavtalet som bör utföra en viss uppgift, t ex 
tillhandahålla varor eller tjänster avsedda att användas av fysiska 
personer, får, för de ramavtal där samtliga villkor fastställs, innefatta 
de berörda fysiska personernas behov eller val”

I praktiken innebär det att ramavtalsupphandling via LOU kommer att vara lämpli-
gare som upphandlingsform än tidigare när en kommun har valfrihet inom vård- och 
omsorgsboenden.  

Värt att notera är att kommunen vid ramavtalsupphandlingar utan volymga-
ranti inte har garanterad tillgång till de övriga platserna (som kommunen inte 
köper) på vård- och omsorgsboendet. Utföraren är fri att upplåta dessa plat-
ser till andra beställare. Vid en ramavtalsupphandling kan det vara viktigt 
att fundera på vad som händer efter avtalstiden, till exempel hur de boende 
hanteras om en ny upphandling får till följd att driften övergår till en annan 
utförare? 

Individavtal/direktupphandling 
I vissa fall går det att direktupphandla enstaka platser att genom individavtal 
LOU-upphandlas. I praktiken är det ovanligt och används allt mer sällan.

LOV och LOU parallellt
Om ett LOV-system införs måste kommunen överväga hur LOU-upphandla-
de driftentreprenader ska hanteras. Avveckling kan ske genom att de övergår 
i kommunal drift när det befintliga LOU-avtalet löper ut eller att verksamhe-
ten säljs till marknadspris. Det senare har hitintills inte skett inom särskilda 
boenden. Merparten av de fjorton kommuner som i september 2015 hade infört 
LOV för vård- och omsorgsboenden, har upphandlat driftentreprenader paral-
lellt enligt LOU. Om kommunen vill ha i huvudsak lika villkor för boenden 
upphandlade enligt LOU och enligt LOV, behöver LOU-upphandlingarna över-
gå i kvalitetsupphandlingar. Den  problematik som då uppstår är att hitta en 
lämplig ersättningsmodell till utförarna. Det är viktigt att tänka på att olika 
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verksamheter har olika fastighetskostnader och att ett nybyggt vård- och 
omsorgsboende kan ha högre fastighetskostnader än en äldre fastighet. 

Konsekvensanalys
Styrning av kommunens kapacitet: 
Om ett LOV-system införs minskar kontrollen över den totala kapaciteten i 
kommunen eftersom det inte går att styra över i vilken omfattning privata 
utförare väljer att etablera sig i kommunen. 

Styrning av geografisk placering: 
Ett valfrihetssystem minskar möjligheten att styra den geografiska place-
ringen av nya vård- och omsorgsboenden. Av naturliga skäl kommer de pri-
vata aktörerna vara intresserade av attraktiva lägen, vilket innebär risk för 
att etablering utanför tätort uteblir. 

Byggentreprenad
En upphandlingsform är byggentreprenadsupphandling enligt LOU. Detta 
innebär att kommunen upphandlar boendet för att själv äga detta eller för att 
hyra in det under viss längre tid (begreppet byggentreprenadkontrakt defi-
nieras i 2 kap. 3 § LOU, som bygger på artikel 1 punkten 2b i direktiv 2004/18/
EG). Alla detaljer och juridiska aspekter kring byggentreprenader kommer 
inte att klaras ut i denna skrift. 

Kortfattat kan möjligheten att använda upphandling via byggentreprenad 
beskrivas enligt följande:

 > I de fall en ny byggnad uppförs, antingen för att ägas eller för att hyras in, 
får kommunen ett stort inflytande avseende placering och utformning.  

 > Även vid hyra måste upphandling enligt LOU ske om det är en ny byggnad 
som ska uppföras för kommunens räkning. Hyrestid och andra förhållan-
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den regleras i hyresavtalet. Kommunen äger således inte fastigheten, vil-
ket kan få konsekvenser vid hyrestidens utgång.

 > Driftentreprenör upphandlas separat. 

En sällan använd upphandlingsform vid privata aktörers etablering av vård- 
och omsorgsboenden, är funktionsupphandling av såväl boende som drift. 
Ett problem med en sådan upphandling är långa avtal för driften och att kom-
munen inte har rådighet över boendet vid avtalstidens slut när en ny konkur-
rensutsättning kan behövas.

Styrning/uppföljning av äldreomsorg

Om en kommun väljer att tillämpa LOV eller upphandla enligt LOU påverkas 
inte möjligheterna att via avtal styra innehållet i vården och omsorgen. Inte 
heller kommunens möjlighet till uppföljning påverkas. För tips och råd kring 
uppföljning se: http://uppfoljningsguiden.se/.

Sammanfattning

Utöver strategier för fastighetsägandet är det även viktigt att titta på upp-
handlingsformen för själva utförandet av vården. Återigen är nuläget i kom-
munen en viktig utgångspunkt. En problematik som kan uppstå är hur even-
tuella befintliga driftentreprenader ska hanteras. Privata aktörer kan bli 
utförare av äldreomsorg genom att 1) bli godkänd som utförare i ett valfri-
hetssystem enligt LOV, 2) vinna en offentlig upphandling enligt LOU. En LOU-
upphandling kan i sin tur utformas på olika sätt, exempelvis som driftentre-
prenad eller ramavtal. Val av upphandlingsform är avhängigt den målsättning 
kommunen har. Handlar det om kapacitet, flexibilitet eller om rådighet? Valen 
har även olika effekter på egenregiverksamheten och ersättningsmodellen.
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KAPITEL 5
Privata aktörer – strategier  

En viktig del i denna skrift är att belysa hur privata aktörer kan 
tänkas agera när det gäller vård- och omsorgslokaler. Den första 
delen av kapitlet beskriver erfarenheter utifrån de privata aktö-
rernas arbetssätt. I den andra delen redovisas olika privata aktö-
rers erfarenheter och reflektioner, slutligen görs en analys av de 
privata aktörernas drivkrafter och vad kommunen särskilt bör 
tänka på.

Erfarenheter av privata aktörers arbetssätt 

Nedan beskrivs hur det rent praktiskt kan gå till när en privat aktör agerar i 
en kommun med LOV-system. Förutsättningen är att det finns ett behov av 
vård- och omsorgsboende, identifierat av kommunen eller den privata aktören. 

Följande avsnitt är baserat på rapporten ”Fastighet – Mål och struktur för 
upplägg” som Nordic Healthcare Group (NHG) tagit fram för Upplands Väs-
by kommun i september 2014. Rapporten är baserad på NHG:s erfarenheter 
från fall i bland annat Nacka, Täby och Lidingö med NCC, Besqab, Skanska 
och JM som byggherrar. Flera intervjuer har genomförts med ett flertal utfö-
rare samt med Lisbeth Sämå, Täby kommun och Greger Bengtsson, SKL.  

 > Fastighetsägaren (den privata aktören, ofta ett byggbolag) projekterar 
och bygger ett vård- och omsorgsboende.
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 > Fastighetsägaren vänder sig till de privata vårdutförare (3–5 stycken, näs-
tan alltid samma) som de bedömer har högst kreditvärdighet och bjuder 
in dem till en budgivning om ett 20–25-årigt hyreskontrakt.

 > Fastighetsägaren skriver kontrakt med den vårdutförare som vinner bud-
givningen och betalar den högsta hyran.

 > Den privata vårdutföraren ansöker i enlighet med kommunens förfråg-
ningsunderlag för vård- och omsorgsboende enligt kommunens valfri-
hetssystem enligt LOV.

 > Kommunen prövar utförarens ansökan som bifalls (det är sällan en ansö-
kan avslås från de större aktörerna, de har kompetens och vana av att 
skriva ansökningar/anbud).

 > Kontrakt skrivs och vårdutföraren startar verksamheten.
 > Fastighetsägaren säljer sedan fastigheten till en investerare och kan rea-
lisera en vinst. Ett 20–25-årigt hyreskontrakt där kommunen i princip 
garanterar utförarnas intäkter och förmåga att betala hyran värderas 
högt av marknaden.

Med detta upplägg kan ett antal positiva effekter uppstå:
 > Kommunen ”köper” en färdig tjänst bestående av boende, omsorg och 
vård.

 > Kommunen får en renodlad roll som beställare och som ansvarig för upp-
följning och kontroll.

 > Kommunen slipper dyra investeringar i lokaler.

Med detta upplägg kan emellertid även ett antal icke önskvärda effekter  uppstå:
 > Kommunen har i praktiken accepterat fastighetsägarens val av privat 
vårdutförare i vård- och omsorgsboendet. Kommunen har ett begränsat 
inflytande över vilka nya vårdutförare som kan etablera sig. Det finns en 
risk att ”oönskade  utförare” etablerar sig och/eller att det uppstår ett oli-
gopol med begränsad mångfald och konkurrens som följd.

 > Vårdutföraren har i regel begränsat inflytande över fastighetens utform-
ning då denne i många fall kommer in sent i byggprocessen. Konsekven-
sen kan då bli att fastigheten inte utformas på ett optimalt sätt i förhål-
lande till verksamhetsidé och förutsättningar för kostnadseffektiv 
verksamhet. Ett exempel kan vara att det finns ”överytor” i såväl lägenhe-
ter som gemensamhetsutrymmen, då fastighetsägaren vill utnyttja hela 
byggrätten, det vill säga bygga så stora lägenheter och gemensamhetsytor 
som detaljplanen medger. Lokalkostnaden blir då onödigt hög med konse-
kvensen att den minskar utrymmet för avkastning och personalkostna-
der samt begränsar förutsättningarna för kvalitet och arbetsmiljö. Det 
skapar även en press på kommunen att öka ersättningsnivåerna.
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Erfarenheter från privata utförare

De privata aktörerna som har intervjuats inför denna skrift har framhållit en 
rad positiva effekter av att vård- och omsorgsboenden byggs, ägs och drivs i 
privat regi. Här redovisas de i punktform: 

Ekonomi och kompetens
 > Kommunen får ökad kapacitet för att tillgodose behovet av fler platser 
inom vård- och omsorgsboenden.

 > Kommunen behöver inte investera i projektering och byggnation av det 
nya vård- och omsorgsboendet.

 > Kommunen får en nyckelfärdig lösning, men ges även möjlighet att påver-
ka inriktning och utformning.

 > Kommunen får ta del av de privata aktörernas samlade kompetens för att 
skapa förutsättningar för god kvalitet, lokaleffektivitet och långsiktig 
kostnadseffektivitet:

 – Erfarenhet av att utforma lokallösningar för vård- och omsorgsboenden 
för att maximera effektivitet – utforma lokalerna rätt från början

 – Kompetens inom projektering och byggnation
 – Kompetens inom olika profilområden (till exempel språk, kultur eller 
natur).

De äldre, medarbetare och kvalitet
 > En investering i ett nytt vård- och omsorgsboende görs utifrån ett lång-
siktigt perspektiv, och ger utföraren möjligheter och drivkrafter att inves-
tera i kvalitet.

 > Kommunen ges möjlighet till ökad mångfald och valfrihet, samt möjlig-
heter att ge invånarna ett profilerat vård- och omsorgsboende – samtidigt 
skapas ökade drivkrafter för att utförarna ska leverera god kvalitet.

 > Framtidens äldre har andra krav än nuvarande äldre. Nya vård- och 
omsorgsboenden byggs för att möta upp framtidens krav. 

Önskemål om dialog

Under intervjuerna med de privata aktörerna framkommer ett antal gene-
rella önskemål som rör kommunernas interna process och dialogen med de 
privata aktörerna. Nedan följer en summering av de punkter som lyfts fram 
av de privata utförarna:

 > Skapa en öppen dialog:
 – Vad är förväntat innehåll och nivå i vård och omsorg?
 – Förväntningar på lokaler och utemiljö?

 > Var tydlig kring framtida behov och kapacitet:
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 – Vilka behov ser kommunen för de kommande 5–10 åren?
 – Hur ser kommunen på nuvarande lokaler? 
 – Finns det planer på att avveckla någon av kommunens enheter?
 – Hur ser relationen ut mellan insatser i hemtjänsten och vård- och 
omsorgsboenden? 

 – Finns det planer på trygghetsboenden?
 > Var öppen med kommunens strategi:

 – Finns en strategi för balans mellan kommunal regi och privat regi?
 – Finns en strategi för upphandlingsformer? 

 > Var långsiktig och förutsägbar när det gäller ekonomin. 
 > Ha genomtänkta ersättningssystem:

 – Beakta helhetsbilden med lokalkostnader, kostnader för vård och 
omsorg och brukarens hyra.

 > Ta ett helhetsgrepp om mark, lokaler och utförande av vård och omsorg:
 – Undvik lösningar som skapar möjligheter till snabb vidareförsäljning av 
fastigheten, det missgynnar alla parter på lång sikt.

 > Samarbete inom kommunen:
 – Skapa ett projekt inom kommunen och säkerställ samarbete mellan 
enheterna som arbetar med vård och omsorg, mark och fastigheter och 
ekonomi.

Reflektioner kring upphandlingsformer
De privata aktörerna hade i intervjuerna en flexibel syn på upphandlingsfor-
mer. De ställde sig generellt positiva till LOV, ramavtal och byggentreprenad 
och menade att upphandlingsformen bör anpassas till kommunens situation 
och behov. Flera poängterade att LOV främst är lämpligt om en kommun kraf-
tigt behöver öka antalet platser inom vård- och omsorgsboenden och attra-
hera flera nya privata aktörer, eller om kommunen har stort befolkningsun-
derlag. När befolkningsunderlaget är stort finns förutsättning för 
etableringar, profiler och konkurrens, vilket är önskvärt i ett LOV-system. 
Om befolkningsunderlaget inte är stort framhålls främst ramavtal som lämp-
lig upphandlingsform.
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De privata aktörernas drivkrafter

Följande avsnitt är baserat på rapporten ”Fastighetsfrågor relaterade till väl-
färdsfastigheter – Analys av parternas drivkrafter, Östra Frestaby, Upplands 
Väsby” som Nordic Healthcare Group (NHG) tagit fram för Upplands Väsby 
kommun i september 2014.

Intresset för vård- och omsorgsboenden har ökat i fastighetsbranschen under 
de senaste åren. En anledning är att dessa fastigheter ses som en stabil och 
säker investering vilket påverkar finansieringsvillkoren positivt. En ytterli-
gare anledning är den framtida efterfrågan som kommer att finnas på denna 
typ av fastigheter på grund av den demografiska utvecklingen. Vakansrisken 
är också tämligen låg för denna typ av fastigheter då de även kan användas 
för annan verksamhet.
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Fastighetsägarens drivkrafter
När en fastighet ska säljas är priset, marknadsvärdet, naturligt i centrum. Om 
fastigheten däremot inte ska säljas så är intresset främst riktat mot de fram-
tida nettointäkterna eller driftnettot. Drivkraften på fastighetsmarknaden 
är att säljare och köpare kan skapa en vinst och det finns aktörer som önskar  
att realisera snabba värdeökningar och säkra långsiktiga kassaflöden.

Nedan följer några viktiga frågor som en fastighetsägare behöver analyse-
ra inför en etablering:

 > Läget 
 – Helst i en tillväxtregion.

 > Hyresavtalet 
 – Avtalslängden ska vara så lång som möjligt. För vård- och omsorgsfas-
tigheter kan det handla om avtalstider på cirka 20–25 år jämfört med 
kontor och handel som brukar ligga på 3–5 år.

 > Hyresgästen
 – Gärna offentliga hyresgäster, men även privata vårdgivare då de ofta har 
offentliga uppdragsgivare.
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 > Alternativanvändning
 – Om fastigheten kan nyttjas till flera olika ändamål minskar risken för 
vakanser.

 > Risker 
 – Förändringar av myndighetskrav eller förändringar i demografi. 
 – En risk kan också vara att en större investering måste göras under 
avtalsperioden vilket kan göra det svårt att räkna hem investeringen.

 – Kommande förändringar av relevant lagstiftning.

Vårdutförarens drivkrafter
En vårdverksamhet måste kunna drivas lönsamt, åtminstone förutsägbart 
och långsiktigt. Vinsten i ett privat vårdföretag skapar möjlighet till en jämn 
kvalitet på omsorgen samt ger utrymme för verksamhets- och personalut-
veckling. En förutsättning för detta är att byggnaden är väl utformad för verk-
samheten, hyran inte för hög samt lokalytan är yteffektiv och inte onödigt 
stor.

Vid utformningen av ett vård- och omsorgsboende finns det många aktörer 
(både privata och offentliga) med lång erfarenhet som kan bidra med råd för 
en bra utformning som underlättar i den dagliga driften. Många utförare vill 
vara delaktiga redan i projekteringsstadiet för att se till att fastigheten blir 
kostnadseffektiv.

En vårdutförare förhandlar om ett hyreskontrakt med fastighetsägaren. 
Oftast används standardavtal där den huvudsakliga förhandlingen handlar 
om gränsdragningslista och indexering. Indexering betyder att delar av (eller 
hela) bashyran och kostnadstilläggen räknas upp med ett index varje år. En 
viktig aspekt för hyresgästen (och även fastighetsägaren) är att en detaljerad 
och specifik gränsdragningslista upprättas över vem som ansvarar för vad för 
att undvika oklarheter i driften av fastigheten.

Sammanfattning

Det är viktigt att inse att det finns ett antal privata parter som kan ha olika 
drivkrafter och inbördes relationer. Kommunens roll är att vara tydlig, både 
med framtida behov och i sina strategier. 

Hur säkerställs då effektiva och rätt utformade lokaler? Det handlar både 
om att kunna bedriva effektiv vårdverksamhet med hög kvalitet och att inte 
ha för höga lokalkostnader. Det är en balansgång mellan fastighetsägarens, 
hyresgästens (vårdutförarens) och kommunens intressen. Helt avgörande för 
att kunna bedriva en vård- och omsorgsboendeverksamhet som är effektiv 
och av god kvalitet är att de inblandade aktörerna förmår att hitta denna balans!



Strategier för vård- och omsorgsboenden



47Strategier för vård- och omsorgsboenden Strategier för vård- och omsorgsboenden

KAPITEL 6
Samverkan

Som tydligt visats i de föregående kapitlen är frågan om strategier för vård- 
och omsorgsboenden komplex och berör många delar inom kommunen. Allt 
från den strategiska markplaneringen, demografi, fastighetsägarfrågor, vård- 
och omsorgsverksamhet, valfrihet och ekonomi till attraktivitet och kvalitet. 
Det handlar om politik och näringsliv såväl som långsiktig planering och vård 
och omsorg för den enskilde här och nu.

För att lösa välfärdsuppdraget för kommunmedborgarna på bästa sätt krävs 
en tydlig samordning internt i kommunen. Alla olika intressen och kompe-
tenser måste samverka utifrån ett koncernperspektiv. Detta bygger på att en 
gemensam målbild tagits fram och analyserats. Målbilden är grunden för led-
ning och styrning och utgör även en startpunkt för en effektiv uppföljning.

Det behövs även samverkan med andra intressenter som till exempel lands-
ting/regioner, berörda personalorganisationer och inte minst med olika pri-
vata aktörer. Här är det viktigt att kommunens planering är transparent och 
långsiktig.

Sammanfattningsvis krävs det långsiktighet, transparens och ett helhets-
perspektiv för att på ett framgångsrikt sätt hitta de kommunala strategierna 
vid nyetablering av vård- och omsorgsboenden.
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Bo bra på äldre dar, Svensk Byggtjänst

Boendeplan för särskilt boende 2016–2019 med utblick mot 2025, Gävle kom-
mun Dnr 15ON86 Antagen 2015-04-08

Fastighet – Mål och struktur för upplägg (Nordic Healthcare Group 2014-09-
05)

Fastighetsfrågor relaterade till välfärdsfastigheter – Analys av parternas driv-
krafter, Östra Frestaby, Upplands Väsby (Nordic Healthcare Group 2014-
09-05)

Femti funderingar om äldres boenden (SKL 2012).

Framtidens valfrihetssystem – inom socialtjänsten. SOU 2014:2.

Fritt val i vård och omsorg, Konkurrensverket

Ju förr desto bättre – programarbete i tidigt skede av byggprocessen (SKL 
2006)

Strategisk lokalresursplanering – Praktiska verktyg för balanserat utbud av 
lokaler (SKL 2008)

Sveriges framtida befolkning 2014−2060, SCB, April 2014

Upphandla bättre – Guide för styrning mot kvalitet i upphandling av särskilt 
boende inom äldreomsorgen (SKL 2013)

Upphandling enligt LOV – en processbeskrivning, Kammarkollegiet

Valfrihetssystem för nybörjare och andra nyfikna (SKL 2009)

Äga eller hyra verksamhetslokaler? (SKL 2008)
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Strategier för vård- och omsorgsboenden

Det finns ett behov av ytterligare vård- och omsorgsboenden i många kommuner. 
Detta bland annat som en följd av den demografiska utvecklingen som pekar på 
att behovet av ytterligare platser inom vård- och omsorgsboenden kommer att 
öka markant, framförallt från år 2020 och framåt. 

Ett flertal privata aktörer, både inom bygg- och fastighetssektorn och inom vård- 
och omsorgssektorn uppvaktar kommuner med erbjudande om etablering av nya 
vård- och omsorgsboenden. 

När en privat aktör uppvaktar en kommun uppstår ett antal frågor som kommu-
nen behöver klara ut och i slutändan fatta beslut om.  Syftet är att hjälpa kom-
muner att ta fram en långsiktig och medveten strategi. Den primära målgruppen 
är ledande tjänstemän men skriften kan även med fördel läsas av politiska besluts-
fattare.

Sammanfattningsvis krävs det långsiktighet, transparens och ett helhetsper-
spektiv för att på ett framgångsrikt sätt hitta de kommunala strategierna vid 
nyetablering av vård- och omsorgsboenden.


