Socialnämndens konkurrensplan 2018 – 2021
Kommunfullmäktige i Järfälla fastställde 2009-03-23 i § 34 en ny konkurrenspolicy
för Järfälla kommun. I december 2017 antogs kommunens upphandlingsstrategi av
kommunfullmäktige. Dessa dokument ska vara styrande i Järfälla avseende
upphandling och konkurrensutsättning.
Enligt riktlinjerna vid konkurrensförfarande ska kommunstyrelsen och samtliga
nämnder i samband med budget- och verksamhetsplanering upprätta planer för
nyttjande av konkurrens.
Den av kommunen beslutade och finansierade servicen inom socialnämndens
ansvarsområde utförs såväl av kommunen själv, så kallad egenregi-verksamhet, som
av ett antal privata utförare som kommunen har avtal med. Konkurrensutsättning
sker genom så kallat kundvalsförfarande enligt Lag (2008:962)om valfrihetssystem,
LOV eller genom sedvanligt upphandlingsförfarande enligt Lag (2016:1145) om
offentlig upphandling, LOU.

Kundval
Inom socialnämndens ansvarsområde har kundval funnits för vissa verksamheter
sedan år 2001. Under några år hade kommunen ett förfarande med löpande
certifiering av utförare. År 2009 infördes en ny lag, Lag om valfrihetssystem, LOV.
Därför förändrades kundvalssystemet till en upphandling enligt LOV. Inom ramen
för kundvalsförfarande enligt LOV väljer kunden själv vem av de godkända utförarna
som ska utföra verksamheten.

Konkurrensplanens betydelse
Konkurrensplanen kommer att ligga till grund för socialnämndens, äldrenämndens
och socialförvaltningens planering. Socialnämnden, äldrenämnden och
socialförvaltningen behöver kunna hålla sig uppdaterad om kommande behov som
berör nämndens och förvaltningens arbete. De aktuella behoven har
sammanfattats i lägesbeskrivningar (gula rutor) som förtydligar behoven under år
2018 – 2021. Nya upphandlingar kan tillkomma efterhand om behov uppstår.
Upphandlingarna hanteras i enlighet med socialnämndens delegeringsordning.
Frågor av vikt lyfts alltid till nämnd. En kopia av sammanställningen har lämnats till
upphandlingsenheten.

Information om gemensamma upphandlingar
Stockholms Inköpscentral, STIC, bildades våren 2013, med start 1 juli 2013 och
samarbetet innebär större möjlighet för kommuner i Stockholmregionen att
samarbeta kring sina upphandlingar och ingå i nätverk med deltagare från
kommunernas verksamheter. Inledningsvis ingick tre kommuner, Nacka, Täby och
Vaxholm. Järfälla gick in i samarbetet 1 januari 2014. Samtidigt gick även Lidingö
och Solna med. Därefter har ytterligare sex (6) kommuner kommit till.
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Vissa upphandlingar bedöms gynnas av gemensam upphandling, antingen inom
STIC, eller genom samordnade ramupphandlingar inom nordvästkommunerna, där
det finns ett långt samarbete runt vissa tjänster. I vissa fall och för vissa tjänster kan
kommunen gynnas av hängavtal till Stockholms läns landstings upphandlingar.
Om en upphandling ska göras gemensamt måste socialnämnden fattas beslut om
att lämna uppdrag till STIC att genomföra upphandling av insatsen/området ifråga
(delegation).

Ansvariga
Ansvarig hela förvaltningen (SOF): socialdirektör Jenny Wilhelmsson
Ansvarig avdelning äldreomsorg (ÄO) och funktionshinder (FO): avdelningschef
Anneli Lagerberg
Ansvarig avdelning individ- och familjeomsorg (IFO): avdelningschef Lotta
Erlandsson
Ansvarig Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd (ALV): Dennis Forsberg
Avdelningschef Vård och omsorg – Funktionsnedsättning: Cecilia Wadestig
Avdelningschef Vård och omsorg – Äldreomsorg: Helena Ahlskog
Ansvarig HSL: Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Eva Wahtramäe Carlsson
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Valfrihet genom upphandling enligt LOV samt på annat sätt
Inom socialnämndens ansvarsområde har valfrihet funnits för vissa verksamheter
sedan år 2001. Under några år hade kommunen ett förfarande med löpande
certifiering av utförare. År 2009 infördes en ny lag, Lag om valfrihetssystem, LOV.
Därför förändrades det tidigare kundvalssystemet till en upphandling enligt LOV.
Inom ramen för valfrihetssystemet enligt LOV väljer brukaren själv vem av de
godkända utförarna som ska utföra verksamheten.
Valfrihet enligt LOV – nya samt pågående och löpande upphandlingar
Verksamhet/Inriktning

Dnr,
Kontakt*

Avtalstid

Nuvarande
leverantör/er

Kommentar
upphandling
etc.

Hemtjänst (Inom ÄO/FO)
- hjälp i hemmet SoL
- ledsagarservice SoL och LSS
- avlösarservice SoL och LSS

Dnr Son
2015/47

Tillsvidare med tre
månaders
uppsägningstid.

2018-10-08: 13 st
(egen regi ej
inräknad)
nämligen:
- 1:a Aktiva valet i
Norden AB
- AB Adela Omsorg
- Absoluta Omsorgen AB
- Alerta Omsorg
AB
- Ansvarsfull Omsorg AB
- Care Allomsorg
AB
- Enklare Vardag
AB
- Eveo AB
- Funkisgruppen
AB
- Nordisk hemtjänst och omsorg
AB
- Real Omsorg i
Storstockholm AB
- Omsorg ViCare
- Sollentuna Omsorg AB
2018-10-08: 6 st
(egen regi ej
inräknad)
nämligen:
- 1:a Aktiva valet i
Norden AB
- Funkisgruppen
AB
- Real Omsorg i
Storstockholm AB
- Mångkulturell
hemtjänst i
Stockholm AB
- Ansvarsfull
Omsorg i Sverige
AB
- Abamea Center
AB

Annonserad på
valfrihetswebben
2015-06-16.
Totalt har 43
ansökningar
inkommit sedan
annonseringen.

Boendestöd (Inom ÄO/FO)

Ansvarig chef:
Anneli
Lagerberg

Dnr Son
2011/487
Ansvarig chef:
Anneli
Lagerberg

4 år
Politiskt önskemål
om ny
upphandling med
ökade krav jmf
FFU hemtjänst.

(Leverantörer
från tidigare avtal
Dnr Son 2011/88
sades upp och
fick söka igen).
Från och med
den 1 januari
2019 krävs
tillstånd från
Inspektionen för
vård och omsorg
(IVO) för att få
utföra tjänsterna.

Annonserad
2011-12-01
Under år 20162017 gick flera
avtal ut. Ny
ansökan – nya
avtal.
Totalt har 22
ansökningar
inkommit sedan
annonseringen.
Nytt FFU bör
behandlas i
nämnd under år
2019. Uppsägning av befintliga
avtal och ny
ansökan.
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Daglig verksamhet (FO)

Dnr Son
2016/309
Ansvarig chef:
Anneli
Lagerberg

4 år. Uppsägningstiden är 9
mån. Politiskt
önskemål om ny
upphandling med
ökade krav jmf
FFU hemtjänst.

Korttidsvistelse (FO)

Sysselsättning för personer
med psykiska funktionsnedsättningar (FO)

Dnr Son
2013/59
Ansvarig chef:
Anneli
Lagerberg

4 år.
Uppsägningstiden
är 4 månader.

2018-10-02: 16 st
(egen regi ej
inräknad)
nämligen:
- Allomsorg stöd
& resurs AB
- Bambi ekonomiska förening
- Conexi AB
- Nytida Enigma
Omsorg AB
- Humana Fuga
Omsorg AB
- Funkisgruppen
AB
- Misa AB (avtal
upphör 2018-1228)
- Mosaik, Stiftelsen
- Nytida AB
- Sequitur AB
- AB Solom
- Stadsmissionen
- Nytida Tasava
AB
- Nytida Törngårdens Autismcenter ekförening
- Attendo Unika
Sverige AB
- Utvecklingspedagogik i Sverige AB
2018-10-02: 11 st
nämligen:
- Allomsorg stöd
& resurs AB
- Attendo LSS AB
- Nytida Enigma
Omsorg AB
- Eskil Johansson
AB/Tuskulum
(ägare Magelhusen AB)
- Helleborusskolan
Täby AB
- KomBo boendeträning AB
- Kås Omsorgsverksamhet AB
- Nytida AB
- Nytida Vip AB
- AB Solom
- Unika Sverige AB
(Attendo)
2018-10-31: 3 st
(egen regi ej
inräknad)
nämligen:
- Misa AB
- Nytida AB
- Funkisgruppen
AB

Annonserad på
valfrihetswebben
Totalt har 23
ansökningar från
olika företag
inkommit för
daglig
verksamhet och
korttidsvistelse
tillsammans och
de kan beröra
både daglig
verksamhet och
korttidsvistelse
och flera olika
enheter inom
respektive.
2017-02-01
(Leverantörer
från tidigare avtal
Dnr Son
2011/487 sades
upp och fick söka
igen).

De två första
avtalen gick ut
under år 2018.
Företag har då
fått lämna in ny
ansökan som
behandlats och
avtal har
tecknats. Ett
avtal går ut
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Familjerådgivning (IFO)

Dnr Son
2009/186
Ansvarig chef:
Lotta
Erlandsson

NY UPPHANDLING:
LOV Familjerådgivning

2018/263
Ny
upphandling

Inget bortre
datum. Uppsägningstid är 4
månader om det
finns behov att
göra förändringar i
kontraktet (2.6.)

2018-10-31: 7 st
(egen regi ej
inräknad)
nämligen:
- Acord familjerådgivning HB
- Familjerådgivning AB Söderstöd
- Stockholms
Psykologhjälp AB
- Framnäsgruppen
AB
- Familjerådgivningen City,
Mentea AB
- Gullvi Sandin AB
- AB Parrådgivarna Sverige

under år 2019
Nytt FFU bör
behandlas i
nämnd 2019 2020. Uppsägning av befintliga
avtal och ny
ansökan.
Nytt FFU bör
behandlas i
nämnd 2019 2020. Uppsägning av befintliga
avtal och ny
ansökan, se
nedan!

Arbete med
förfrågningsunderlag pågår.

Ansvarig chef:
Lotta
Erlandsson

Läge LOV
 Familjerådgivning: Nytt upphandlingsdokument påbörjat hösten
2018 för beslut och genomförande under år 2019 – 2020.
 Boendestöd – ny upphandling bör påbörjas under år 2019 – 2021
 Sysselsättning – ny upphandling bör påbörjas under år 2019 – 2021
 Hemtjänst – ny upphandling kan behövas om förutsättningarna
förändras i stor omfattning till exempel inför införande av
hemsjukvård (HSL), vilket innebär att krav på utförare kan behöva
förändras. Oklart när en sådan upphandling kan behöva göras.
I övrigt löper upphandlingarna som tidigare.
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Upphandling enligt LOU – gemensam för hela eller
delar av socialförvaltningen
 Dnr Son 2014/277
Upphandling av support och underhåll av kommunens verksamhetssystem
Procapita samt förarbete inför framtida upphandling av nytt
verksamhetssystem
Ansvarig chef: Dennis Forsberg
Kontaktpersoner: Anneli Lagerberg
Avtalstid: 2016-04-01 – 2021-03-31 med möjlighet till förlängning under
perioder om två (2) år + två (2) år.
Nuvarande leverantör: Tieto Sweden Healthcare& Welfare AB
Socialförvaltningen fick nämndens uppdrag att upphandla support och
underhåll av det verksamhetssystem som kommunen redan är ägare till
(Procapita). Upphandlingen gjordes genom förhandsinsyn. Socialförvaltningen fick också i uppdrag att därefter göra en förenklad upphandling av
utveckling av befintligt system, så att kommunen kan ta del av de
uppdateringar och förändringar som görs i systemet i avvaktan på ny
upphandling.
Socialförvaltningen fick också i uppdrag att under den tid som avtalet löper
arbeta med nuläges- och behovsanalys, riskanalys och upphandling av nytt
verksamhetssystem. För att säkra eventuell övergång av data från
nuvarande verksamhetssystem Procapita till eventuellt nytt system efter en
framtida upphandling kan det bli aktuellt att ha dubbla verksamhetssystem
under en längre period.
I avtalet ingår även support och underhåll av närliggande system, till
exempel Dnr Son 2012/73 Tidmätning med mobipen care, integration till
procapita samt tjänster och moduler i Procapita VoO etc. (samarbetspartner
Phoniro).

Läge:
När ett helt nytt verksamhetssystem ska upphandlas behöver långvarig
omvärldsbevakning och intensiva förberedelser göras då en upphandling
inom området av ett helt nytt verksamhetssystem har en stor komplexitet
och hög svårighetsgrad. Införandet måste göras successivt och det gamla
systemet måste fungera parallellt med eventuellt införande av ett annat
system, då funktion är avgörande för allt myndighetsarbete inom
äldreomsorg, funktionshinder samt individ- och äldreomsorg.
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 Dnr Son 2012/52
Teknikupphandling/Trygghetstelefon med mera – Pågår till 2019-12-31
Ansvarig chef: Anneli Lagerberg
Upphandlingen gäller äldreomsorg och funktionsnedsättning. Avtalet gäller
2013-01-01 – 2017-12-31 med möjlighet till förlängning med två år till 201912-31. Kommunen valde att utnyttja optionen på förlängning.
Nuvarande leverantör: Tunstall AB
 Dnr Son 2015/138
Teknik för videotillsyn och videotelefoni – Pågår till 2019-12-31
Ansvarig chef: Anneli Lagerberg
Upphandlingen gäller äldreomsorg och funktionsnedsättning. Avtalet gäller
2015-08-01 – 2017-07-31 med möjlighet till förlängning i två perioder om
tolv månader, som längst till och med 2019-07-31. Kommunen valde att
utnyttja optionen på förlängning.
Nuvarande leverantör: JoiceCare AB (ägs idag av Phoniro)
 Dnr 2018/204
Trygghetsskapande teknik
Ansvarig chef: Anneli Lagerberg
Arbete med framtagande av upphandlingsdokument pågår.
Upphandling inkluderar det som tidigare kallades trygghetslarm (Dnr
2012/52) samt teknik för videotillsyn och videotelefoni (Dnr 2015/138, se
nedan) samt övrig trygghetsskapande teknik.
Beräknas vara klart till avtalsslut för Dnr Son 2012/52, 2019-12-31.

Läge: Arbetet med upphandlingen pågår. Upphandlingsdokument tas fram
och behandlas i socialnämnden och äldrenämnden i februari 2019. Se
särskild tidplan.

 Dnr Son 2018/42
Personligt ombud
Ansvarig chef: Anneli Lagerberg
Avtalstid: Från och med 2019-02-01 till och med 2021-01-31 med möjlighet
att förlänga avtalet två (2) gånger om två (2) år vardera. Eventuell
förlängning ska skriftligen meddelas senast tre (3) månader före avtalstidens
utgång. Om avtalet inte förlängs löper avtalet ut vid avtalets slutdatum.

Läge: Inga anbud inkom vid upphandling. Direktupphandling pågår.
Avtalstid, se ovan.
Ny upphandling behöver göras inför att avtalstiden går ut och eventuellt
synkroniseras med grannkommunernas upphandling.
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 Dnr Kst 2017/219 (tidigare upphandling Son 2012/59)
Bårtransporter – Transport av avlidna
Ansvarig chef: Anneli Lagerberg
Kontaktperson/sakkunnig: MAS Eva Wahtramäe Carlsson
Avtalet gäller 2017-05-01 – 2020-04-30 med möjlighet till ett års förlängning
till och med 2021-04-30.

Läge: Förlängning behöver göras inför avtalsslut 2020-04-30 samt ny
upphandling så att nytt avtal kan starta 2021-04-30.
Kontaktperson/sakkunnig: MAS Eva Wahtramäe Carlsson
 Dnr KST 2015/183.
Medicinsk fotsjukvård
Kontaktperson/sakkunnig: MAS Eva Wahtramäe Carlsson
Avtalet gäller 2015-09-01 – 2017-08-31 med möjlighet till två förlängningar á
1 år, som längst till och med 2019-08-31. Kommunen har valt att utnyttja
optionen på förlängning.

Läge: Upphandling behöver göras under år 2018 – 2019 för att vara klar till
avtalsstart 2019-09-01.
Ansvariga inom ALV: MAS Eva Wahtramäe Carlsson
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 Dnr Son 2017/141
Persontransporter för turbundna resor
Ansvarig chef: Anneli Lagerberg
Avtalet gäller 2018-07-01 – 2020-06-30 med möjlighet till två förlängningar á
ett (1) år, som längst till och med 2022-06-30.
Uppdraget avser genomförande av persontransporter för vuxna och äldreäldre personer med funktionsnedsättningar av fysisk, psykisk, kognitiv
och/eller neuropsykiatrisk art, men ofta även andra funktionsnedsättningar
som beteendestörningar, rörelse-, syn- och hörselnedsättningar, diabetes,
epilepsi, med mera.
Nuvarande leverantör är Sirius Omsorg Holding AB

Läge: Beslut om förlängning behöver tas under våren 2020. Eventuellt kan
en ny upphandling vara aktuell omgående på grund av pågående tvist med
nuvarande leverantör.
Upphandling måste göras senast så att avtal finns på plats 2022-06-30.

Upphandling av E-hälsa inom missbruksvård – Direktupphandling
kopplad till projekt
Ansvarig chef: Lotta Erlandsson
Fram till 2019-10-31 pågår ett projekt där olika alkomätare provas i liten
skala inom enheten för stöd och behandling. Om testet faller väl ut kan det
vara aktuellt med upphandling av e-hälsa inom missbruksvård i större skala.
I så fall är det bra om planering för en sådan startar våren 2019.
Nuvarande leverantörer är Alcosystems AB och Kontigo Care.

Läge: Upphandling behöver troligen planeras under våren 2019 och
genomföras under år 2019.

Upphandling av digitala inköp – Direktupphandling kopplad till
projekt
Ansvarig chef: Anneli Lagerberg
Under hösten 2018 – hösten 2019 pågår ett projekt där digitala inköp provas
i liten skala i en arbetsgrupp inom kommunens hemtjänst (egen regi). Om
testet faller väl ut kan socialnämnden komma att besluta att användandet
ska utvidgas och användas i hela den egna hemtjänsten samt stegvis eller på
sikt även gällande hemtjänst driven av externa leverantörer. Upphandling
kan vara aktuell redan under våren om projektet faller ut väl.
Nuvarande leverantör under projekttiden är MatHem.

Läge: Upphandling kan behöva göras under år 2019, om socialnämnden
fattar beslut om detta.
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 Upphandling annan välfärdsteknik (sådan som inte ingår i
trygghetsskapande teknik med olika larmfunktioner eller e-hälsa inom
missbruksvård).
Socialnämnden har beslutat att satsa på trygghetsskapande teknik. Järfälla
har fått stimulansmedel, som innebär att socialförvaltningen under hösten
köper in och testar olika produkter/tjänster för att se om de är till hjälp
framför allt i särskilt boende, men på sikt även i LSS-boenden och ordinärt
boende/kompletterande verksamheter. Om några typer av funktioner verkar
fungera bra i verksamheterna kan det vara aktuellt med en mer omfattande
upphandling inom området. Det kan även vara aktuellt med upphandling av
välfärdsteknik inom socialförvaltningens övriga verksamheter.

Läge: Upphandling kan behöva göras löpande beroende på behov under
2019 – 2021.

 Upphandling av MI (motiverande samtal) - grundutbildning och
handledning till MI-coacher
Ansvarig chef: Lotta Erlandsson
MI är en metod som används inom Socialförvaltningen i klientkontakter.
Detta kräver löpande grundutbildning för nyanställda samt handledning till
MI-coacher (anställda inom förvaltningen). I dagsläget är detta
direktupphandlat men en upphandling som gäller över längre tid behöver
genomföras.

Läge: Upphandling behöver genomföras under år 2019.
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Upphandlingar som är kommunövergripande, men
behöver expertkunskap från socialförvaltningen
 Dnr Kst 2017/243 – Avrop från SLL:s avtal för inkontinensartiklar
o Inkontinensartiklar (sjukvård)
o Distribution av inkontinensartiklar (sjukvård)
Kontaktperson/sakkunnig: MAS Eva Wahtramäe Carlsson
Avtalet har skrivits som hängavtal till Stockholms läns landstings avtal.
Avtalet gäller 2017-06-01 – 2018-05-31 med möjlighet till en förlängning á ett
(1) år. Avtalet är förlängt för perioden 2018-06-01 – 2020-05-21
Nuvarande leverantör: Flera leverantörer.

Läge: Nytt hängavtal eller motsvarande behöver göras under år 2019 – 2020,
då avtalet går ut 2020-05-21.
Ansvarig upphandlare: Stockholms läns landsting
Ansvarig inom ALV: MAS Eva Wahtramäe Carlsson
 Dnr Kst 2016/117 – Sjukvårdsmaterial med succesiva avrop för beställande
enheter inom kommunerna Järfälla och Lidingö.
Kontaktperson/sakkunnig: MAS Eva Wahtramäe Carlsson
Avtalet gäller 2016-09-01 – 2018-08-31 med möjlighet att förlänga avtalet
med två (2) perioder om vardera tolv (12) månader, dock längst till och med
2020-08-31.
Nuvarande leverantör: OneMed Sverige AB

Läge: Nytt hängavtal eller motsvarande behöver göras under år 2019 – 2020
för att vara klar till avtalsstart 2020-09-01.
Ansvarig inom ALV: MAS Eva Wahtramäe Carlsson

 Dnr Kst 2017/582 – Ramavtal
o Avtal om näringspreparat med tillbehör
Kontaktperson/sakkunnig: Eva Wahtramäe Carlsson
Upphandlingen omfattar olika typer av näringspreparat med tillbehör.
Avtalet är ett hängavtal till landstingets avtal och gäller 2018-05-01 – 202004-30 med möjlighet att förlänga ramavtalet helt eller delvis upp till 24
månader. Avisering om förlängningen ska ske skriftligen senast fyra (4)
månader före avtalstidens utgång.

Läge: Nytt hängavtal eller motsvarande behöver göras under år 2019 – 2020
för att vara klar till avtalsstart 2020-05-01.
Ansvarig upphandlare: Stockholms läns landsting
Ansvarig inom ALV: MAS Eva Wahtramäe Carlsson
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 Dnr Kst 2015/323 – Ramavtal
o Hjärtstartare
Kontaktperson/sakkunnig: Eva Wahtramäe Carlsson
Hjärtstartare omfattar köp och leverans av hjärtstartare med tillbehör samt
service till dessa på kommunnivå. MAS bidrar med sakkunskap.
Hjärtstartare kommer främst att placeras ut i kontorslokaler, för-, grund- och
gymnasieskolor, fritids, simhallar, bibliotek, transport- och verkstadslokaler,
men även övriga platser där Järfälla kommun bedriver verksamhet.
Avtalstid: 2016-03-08 – 2017-12-31, med möjlighet till två förlängningar á ett
år till och med 2019-12-31.

Läge: Ny upphandling behöver göras för att vara klar till avtalsslut 2019-1231.
Ansvarig inom ALV: MAS Eva Wahtramäe Carlsson
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Upphandling enligt LOU – Vård och Omsorg
Ansvarig chef Funktionsnedsättning: Cecilia Wadestig
Ansvarig chef Äldreomsorg: Helena Ahlskog
 Dnr Son 2015/572
Beredskapstjänster – HSL-beredskap för sjuksköterskor – Ramavtal
Ansvarig chef: (då Arnfinn Kleveland)
Avtalstid: 2016-04-08 – 2019-03-31
Beredskapstjänster HSL avseende sjuksköterska nätter och kvällar inom
Järfälla kommun, Vård och omsorg, Akuta och planerade hälso- och
sjukvårdsinsatser vid vård och omsorgsboenden, LSS-boenden och boenden
inom socialpsykiatrin i Järfälla kommun.
Nuvarande leverantör: Klara T AB/Care Team Scandinavia AB

Läge: Behöver upphandlas under 2019. En direktupphandling/förlängning av
befintligt avtal kommer att behöva göras i avvaktan på att upphandlingen
blir klar. Gick upp som ärende i socialnämnden i december 2018. (Uppgifter
från Helena Ahlskog).
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Upphandling enligt LOU – äldreomsorg
Ansvarig chef: Anneli Lagerberg
Upphandling i konkurrens används som urvalsinstrument för att bland annat avgöra
vilken utförare som ska få bedriva verksamhet på särskilda boende, leverera trygghetslarm med mera.
Verksamheter som drivs av kommunens egenregiverksamhe t Vård och
omsorg
Verksamhet

Inriktning

Kommentar

Björken

Äldreboende

Eken

Äldreboende

Kastanjen

Tre avdelningar korttidsboende

Drevs tidigare som kommunal
intraprenad (upphandlat, men
med egen regi som vinnare),
men drivs nu av egen regi
genom uppdrag.
Har inte varit föremål för
konkurrensutsättning via
upphandling.
Drevs som kommunal entreprenad t.o.m. 2012-08-31. Från
och med 2012-09-01 i egen
regi.

Kastanjen

En äldreboendeavdelning
(demens)

Olovslund

Äldreboende

Tallbohov demens

Äldreboende

Tallbohov omvårdnad

Äldreboende

Kallhälls äldreboende

Äldreboende

Beslut oktober 2018 att fler
korttidsavdelningar ska
konverteras till äldreboende.
Korttidsboendeavdelning drevs
som kommunal entreprenad
t.o.m. 2012-08-31. Från och
med 2012-09-01 i egen regi.
Konvertering till boende 201409-01.
Se ovan gällande ytterligare
konverteringar.
Har inte varit föremål för
konkurrensutsättning via
upphandling.
Drevs som kommunal entreprenad tillsammans med Tallbohov omvårdnad t.o.m. 201208-31. Från och med 2012-0901 demensverksamhet i egen
regi.
Drevs som kommunal entreprenad tillsammans med Tallbohov demens t.o.m. 2012-08-31.
Från och med 2012-09-01
demensverksamhet i egen regi.
Boendet planeras vara klart
april 2020.
Beslut om att egen regi ska
driva boendet samt att
Kärnmakaren (restaurang
driven av kommunens egen
regi) ska vara leverantör av
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lunch, middag etc.

Verksamheter som drivs som kommunala entreprenader samt nya
verksamheter
Verksamh
et

Inriktning

Diarienummer och Avtalstid

Nuvaran
de
leverantör

Kommentar

Flottiljen

Äldreboen
de m.m.

Dnr Son 2017/27
Avtalstid fr.o.m. 2018-05-01 t.o.m. 2022-0430 med möjlighet att förlänga avtalet med
två gånger om två år vardera, dock längst
t.o.m. 2026-04-30.

Attendo
AB

Linden

Äldreboen
de
Äldreboen
de

Dnr Son 2015/236
Avtalstid fr.o.m. 2017-03-01 t.o.m. 2021-0228 med möjlighet att förlänga avtalet med
två gånger om två år vardera, dock längst
t.o.m. 2025-02-28. Förlängning ska
meddelas senast nio (9) månader före
avtalstidens utgång.
https://contracts.opic.com/Contract/Details
/871418
Dnr Son 2015/531
Avtalstid (preliminär) fr.o.m. 2017-02-01
t.o.m. 2021-01-31 med möjlighet till två (2)
förlängningar om två (2) år vardera, dock
längst t.o.m. 2025-01-31. Förlängning ska
meddelas senast nio (9) månader före
avtalstidens utgång. Klausul angående att
försening i byggnation kunde medföra
försenad avtalsstart.

- Ansvar
och
omsorg
AB

Flottiljen
startade
2012-02-01
och drevs
då av
Attendo AB,
se även
dokument
”Framtidens
äldreboende”.
Två äldreboenden
där två
huskroppar
är sammanbyggda,
därför ett
objekt.

Lönnen

Viksjö
äldreboende

Äldreboen
de

BarkabySkälby

Äldreboende

Diskussion påbörjad hösten 2018. Planering
kommer att fortgå under år 2019.

Attendo
AB

Viksjö
äldreboend
e ersatte
Almens
äldreboend
e (drift egen
regi sista
året) från
och med
2017-03-01
då Almen
lades ner av
arbetsmiljöskäl.
Begäran om
markanvisni
ng från Son
2016-06-02.
Dnr Son
2016/235.
Dialog
pågår.
Byggtid ca
1,5 år; med
upphandlin
g och
projektering
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Centrala
Jakobsberg

Äldreboen
de

Detaljplan överklagad.

före
byggstart så
bedöms att
det tar runt
3-4 år innan
en byggnad
kan stå klar.
Nytt –
detaljplanearbete
pågår, cirka
3 -4 år
innan
byggnaden
står klar.

Läge:
Ingen förlängning eller upphandling aktuell under 2018 – 2019.
Linden & Lönnen samt Viksjö: nämndbeslut om eventuell förlängning senast
mars 2020.
Flottiljen: nämndbeslut om eventuell förlängning senast april 2021.
2021.
Upphandling av nytt boende kan vara aktuell 2020 – 2021.

När en ny verksamhet startar eller ett avtal går ut behöver ett beslut om eventuell
upphandling eller drift i egen regi tas ett till två år innan driften ska gå igång/avtalet
går ut, men senast ett år innan driften ska gå igång/avtalet går ut. För att hinna med
en eventuell rättslig process kring tilldelningsbeslutet behövs tre till sex månaders
utrymme mellan tilldelningsbeslut och avtalsstarten. Därutöver behöver också
inkluderas vilken väntetid Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har för tilldelning
av tillstånd för drift av särskilt boende i form av äldreboende.
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Upphandling enligt LOU – funktionshinder
Ansvarig chef: Anneli Lagerberg
Upphandling i konkurrens används som urvalsinstrument för att bland annat avgöra
vilken utförare som ska få bedriva verksamhet på bostäder med särskild service,
leverera trygghetslarm med mera.
Verksamheter som drivs av kommunens egenregiverksamhet Vård och
omsorg
Verksamhet

Inriktning

Kommentar

Andebodavägens
serviceboende
Arrendevägens gruppbostad 27
kollektivboende
Arrendevägens gruppbostad
kollektivboende
Fanjunkargränd
Frihetsvägens serviceboende
Tenorgränd
Söderdalens serviceboende –
start oktober 2018

Särskilda boenden för personer
med psykiska funktionsnedsättningar.

Lädersättravägens
serviceboende

Bostad med särskild service
enligt LSS

Blomstervägens gruppbostad

Bostad med särskild service
enligt LSS

Frihetsgränds gruppbostad

Bostad med särskild service
enligt LSS

Kulingvägens gruppbostad

Bostad med särskild service
enligt LSS

Fornvägens gruppbostad

Bostad med särskild service
enligt LSS

Fotbollsvägens servicebostad

Bostad med särskild service
enligt LSS

Gripengatans servicebostad

Bostad med särskild service
enligt LSS

Fanjunkargränd, Tenorgränd
samt Arrendevägens gruppbostad 27 har inte varit
föremål för
konkurrensutsättning via upphandling (drift Nytida). Övriga
har drivits som kommunal
entreprenad. För att säkra
hälso- och sjukvårdsansvaret i
verksamheterna ingår dessa
verksamheter sedan 2014-0401 i samma objekt och drivs av
kommunen egen regi. Kraven
på verksamheten fanns
definierade i förfrågningsunderlag med Dnr Son
2013/60.
Har inte varit föremål för
konkurrensutsättning via
upphandling.
Inleddes med upphandling och
intraprenadavtal från start,
därefter beslut av
socialnämnden om att inte
upphandla driften.
Inleddes med upphandling och
intraprenadavtal, Dnr Son
2007/41, se Verksamhet där
beslut om drift måste fattas
samt eventuell upphandling
måste genomföras
Driften upphandlades, men
verksamheten drivs från och
med 2014-03-10 i kommunens
regi då antagen extern leverantör inte fick tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg,
IVO.
Drevs som kommunal
entreprenad, men övergick till
egen regi 2014-11-10.
Drevs som kommunal
entreprenad, men övergick till
egen regi 2015-01-30 (fredag).
Drevs som kommunal
entreprenad, men övergick till
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egen regi 2015-01-30 (fredag).

Verksamhet

Inriktning

Kommentar

Korpralsvägens gruppbostad

Bostad med särskild service
enligt LSS

Rösvägens gruppbostad

Bostad med särskild service
enligt LSS

Termovägens servicebostad

Bostad med särskild service
enligt LSS

Agrarvägens gruppbostad

Bostad med särskild service
enligt LSS
Bostad med särskild service
enligt LSS
Bostad med särskild service
enligt LSS

Drevs som kommunal
entreprenad, men övergick till
egen regi 2015-01-30 (fredag).
Drevs som kommunal
entreprenad, men övergick till
egen regi 2015-01-30.
Drevs som kommunal entreprenad. Driften upphandlades
igen, men verksamheten drivs
fr.o.m. 2015-01-01 i egen regi,
då antagen extern leverantör
inte fick tillstånd av IVO på
grund av lokalerna.
Drevs tidigare av Frösunda,
men hävdes p.g.a. av brister i
verksamheten genom beslut i
socialnämnden 2017-04-24
med 30 dagars uppsägningstid,
ärende dnr 2017/118. Drivs
sedan maj 2017 i egen regi*.
Frösunda vann upphandling av
driften under år 2016. På grund
av att företaget misskött övriga
åtaganden sades avtalet upp
gällande dessa bostäder med
särskild service genom beslut i
socialnämnden 2017-04-24
med 30 dagars uppsägningstid,
ärende dnr 2017/118.
Kämpevägen drivs sedan maj
2017 i egen regi. Övriga drivs
av egen regi sedan starten*.

Arrendevägens gruppbostad
Sopranvägens gruppbostad

Kämpevägens gruppbostad
Ulvsättragränd/Kallhällsparkens
gruppbostad (från juni 2017)
Hästskovägen/Nibblevägens
(f.d. brandstationen)
servicebostad (från mars 2018).

Bostad med särskild service
enligt LSS
Bostad med särskild service
enligt LSS
Bostad med särskild service
enligt LSS

*Idag driver Vård och omsorg 16 grupp- eller servicebostäder. Sex (6) av dessa var
tidigare konkurrensutsatta, men togs tillbaka då Frösunda, som hade uppdragen,
inte skötte verksamheten på ett sådant sätt att det överensstämde med pågående
avtal och beställaren därför förlorat förtroendet för utföraren. Det skulle kunna
vara aktuellt att upphandla alla eller några av dessa igen som ett objekt samtidigt
med en annan upphandling. Gemensam upphandling innebär att utredar- och
upphandlingsresurserna kan samordnas, vilket leder till ökad kvalitet och
resursutnyttjande, samtidigt som ett eller flera större upphandlingsobjekt ökar
samordningsvinsterna även för utförarna.
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Verksamheter som drivs som kommunala entreprenader samt nya
verksamheter
Verksamhet
Inriktning
Diarienummer Nuvarande
Kommentar
och Avtalstid
leverantör
Cylindergränds
gruppbostad
Cylindergränds
servicebostad
Gjutarplans
gruppbostad

Gjutarplans
servicebostad

Bostad med
särskild service
enligt LSS

Dnr Son
2012/815 – fyra
enheter i Kallhäll
Avtalet gäller
2014-04-01 –
2018-03-31 med
option på en
förlängning med
tre år, dock
längst till och
med 2021-03-31.

Nytida AB

Förlängning
gjord. Upphandling behöver
göras under år
2019 – 2020.
Samtidigt behöver ytterligare
grupp- och
servicebostäder
upphandlas
utifrån behov.
Exempelvis kan
det vara aktuellt
att upphandla
driften av någon
eller några av de
kommande LSSbostäderna och/
eller någon eller
några av de
många LSSbostäder som
idag drivs i egen
regi (till exempel
de som tidigare
drevs av
Frösunda).
Eventuellt kan
avtalets
slutdatum
synkroniseras
med upphandling
av de sex gruppoch servicebostäder som
upphandlas
under 2018 –
2019.
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Verksamhet

Inriktning

Diarienummer Nuvarande
och Avtalstid
leverantör

Kommentar

Sångvägens
gruppbostad nb
Sångvägens
gruppbostad 1 tr
Sångvägens
serviceboende
Snapphanevägens
gruppbostad
Vasavägens
gruppbostad

Bostad med
särskild service
enligt LSS

Nytida AB

Upphandling
pågår,
annonsering
november 2018.

Termovägens
gruppbostad

Bostad med
särskild service
enligt LSS

Nytida AB

Upphandling
pågår,
annonsering
november 2018.

Sångvägens
gruppbostad nb
Sångvägens
gruppbostad 1 tr
Sångvägens
serviceboende
Snapphanevägens
gruppbostad
Vasavägens
gruppbostad
Termovägens
gruppbostad
Tallbohov LSS

Bostad med
särskild service
enligt LSS

Dnr Son
2011/701 – fem
enheter i Jakobsberg Avtalet
gäller 2012-11-01
– 2016-10-31
med möjlighet till
förlängning upp
till tre år, dock
längst till och
med 2019-10-31.
Förlängning
måste meddelas
senast 9 månader
före avtalstidens
utgång, 2016-0131.
Dnr Son
2011/701
Avtalet gäller
2012-11-01—
2016-10-31 med
möjlighet till
förlängning upp
till tre år, dock
längst till 201910-31.
Kommunen
kommer att
meddela sådan
förlängning
senast 9 månader
före avtalstidens
utgång, 2016-0131.
Dnr Son
2018/178
Föreslagen
avtalstid:
2019-11-01 –
2023-10-31 med
möjlighet till
förlängning två
(2) gånger två (2)
år, dock längst till
och med 202710-31.

Leverantör ej
klar.

Upphandling
pågår. Upphandlingsdokument
(FFU) antaget,
annonsering
november 2018.

Bostad med
särskild service
LSS

Ny

Barkarbystaden
LSS

Bostad med
särskild service
LSS

Ny

Prel. byggstart
inom mandatperioden. Ingen
färdigställandetid
finns i nuläget.
Prel. byggstart
inom mandatperioden. Ingen
färdigställandetid
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finns i nuläget

Läge:
Upphandling Dnr 2018/178 pågår 2018 – 2019
Beslut om ny upphandling av Cylindergränds gruppbostad och servicebostad
samt Gjutarplans gruppbostad och servicebostad (fyra (4) verksamheter)
behöver tas och upphandlingen genomföras under år 2019 – 2020.
Eventuellt kan drift av nya/fler verksamheter komma att knytas till.

När en ny verksamhet startar eller ett avtal går ut behöver ett beslut om eventuell
upphandling eller drift i egen regi tas ett till två år innan driften ska gå igång/avtalet
går ut, men senast ett år innan driften ska gå igång/avtalet går ut. För att hinna med
en eventuell rättslig process kring tilldelningsbeslutet behövs tre till sex månaders
utrymme mellan tilldelningsbeslut och avtalsstarten.

Sida 21 av 25

 Dnr Son: Dnr Son 2018/41
Upphandling personlig assistans – upphandling av drift av den del av
enheten för personlig assistans som rekryterar och arbetsleder personliga
assistenter
Ansvarig chef: Anneli Lagerberg
När lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
trädde ikraft år 1994 blev kommunen utförare för de flesta personer som hade
personlig assistans. Idag finns många utförare som har tillstånd från
Inspektionen för vård och omsorg (IVO), att bedriva personlig assistans. Fler
brukare väljer externa utförare, vilket har medfört att enheten för personlig
assistans idag har relativt få kunder (2015: 41 brukare; 2016: 45 brukare;
2017: 44 brukare; 2018: 43 brukare). Ersättningen per timme är inte
differentierad, utan är lika hög oavsett om timmarna utförs på natt eller dag,
vilka behov den enskilde har eller vilken kompetens som krävs för att klara
uppgiften. Det är inte sällan som de som har de största och mest kostsamma
behoven väljer kommunens verksamhet. Det innebär att det blir svårt att driva
verksamheten ur ett ekonomiskt perspektiv. Oavsett om verksamheten
bedrivs i egen regi eller via extern utförare har kommunen alltid det yttersta
ansvaret. Därför behöver det finnas en kommunal enhet. Denna kan drivas i
egen regi eller som kommunal entreprenad.
Det kan tillkomma ytterligare behov om delar av den nyss presenterade LSSutredningen antas av sittande regering. Det finns till exempel ett förslag om
att insatser som gäller barn och ungdomar (exempelvis personlig assistans)
ska få en egen insatskategori i LSS. I så fall kan detta också vara en insats
som behöver upphandlas tillsammans med personlig assistans, med en
avtalsstart anpassad efter lagens ikraftträdande.
Upphandlare: Huruvida någon kommun är intresserad av att hålla i en
gemensam upphandling är ännu inte klart.
Läge:
Upphandling behöver göras under år 2019 – 2021, om socialnämnden fattar
beslut om detta.
 Dnr Son 2017/377 – Ramavtal
Ramavtalsupphandling av LSS-verksamheter (korttidstillsyn, bostad med
särskild service) – gemensam med nordväst-kommunerna (2014-01-01)
Ansvarig chef: Anneli Lagerberg
Upplands Väsby är avtalsansvarig kommun och administrerar de avtal som
Järfälla kommun och andra kommuner skrivit på.
Avtalet gäller 2019-01-01 – 2020-12-31 med möjlighet till förlängning upp till
två gånger 24 månader. Om avtalet inte sägs upp senast tre månader före
avtalets utgång förlängs det automatiskt med 24 månader åt gången. Avtalet
upphör att gälla utan föregående uppsägning 2024-12-31.

Läge: Förlängning av ramavtalet behöver göras under våren 2020.
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Upphandling enligt LOU – individ och familjeomsorg
Ansvarig chef: Lotta Erlandsson
Upphandling i konkurrens används som urvalsinstrument för att bland annat avgöra
vilken utförare som ska få bedriva verksamhet på
Verksamheter där beslut om drift måste fattas samt/eller eventuell
upphandling måste genomföras inför eller under år 2016 – 2017
 Dnr Son 2016/237
Lågtröskelboendet/härberget Kvarntorpet samt dagcentral
Avtalet gäller 2017-09-01 – 2020-08-31 med möjlighet till förlängning.
Första förlängningsoptionen kan löpa till och med 2022-08-31.
Andra förlängningsoptionen kan löpa till och med 2023-08-31.
Begäran om förlängning bör ske senast tre (3) månader innan avtalets
utgångsdatum.

Läge: Förlängning behöver begäras senast 2020-05-31, det vill säga ärendet
behöver lyftas till socialnämnden hösten 2019 – våren 2020 (inför första
förlängningsoptionen).

 Dnr Son 2015/55 – Ramupphandling
Insatser för barn och ungdomar
Ansvarig kommun: Järfälla kommun
Ansvarig chef: Lotta Erlandsson
Insatser för barn och ungdomar
I denna upphandling är Järfälla avtalsansvarig kommun och upphandlingen
görs tillsammans med några av grannkommunerna.
Socialnämnden beslutade 2016-01-28 om antagande av leverantörer i den
samordnade upphandlingen av insatser för barn och ungdom.
Avtalstid: 2016-06-01 – 2019-05-31 med möjlighet till förlängning 2 ggr á 1 år.

Läge: Förlängning behöver göras under 2018 - 2019.
Ny upphandling behöver göras 2020 – 2021 för att vara klar till 2021-05-31.
Inför denna upphandling behöver socialnämnden ta ställning till om
upphandling ska göras av intresserade NV-kommuner eller genom STIC. Om
upphandlingen nu eller i framtiden ska ske genom STIC (alternativt SKL
Kommentus) behöver Järfälla anpassa tiden till STIC:s/SKL Kommentus
upphandling.
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Upphandlingar gjorda av STIC på uppdrag av Järfälla
kommun
 Ramavtal Medicinteknisk utrustning Kst 2016/78
Kontaktperson/sakkunnig: MAS Eva Wahtramäe Carlsson
Ramavtalet omfattar hjälpmedel för rörelsenedsättning, aktiviteter i dagliga
livet, arbetstekniska hjälpmedel, tillbehör, reservdelar samt tillhörande
tjänster för successiva avrop under avtalstiden. En del av sortimentet ska även
vara möjligt att hyra.
Avtalstid 2016-03-01 – 2018-02-28 med möjlighet till två förlängningar á ett
(1) år.
Leverantör: Sodexo AB

Läge: Förlängning behöver göras under 2017 – 2018.
Ny upphandling behöver göras 2019 och vara klar 2020-02-28.
Kontaktperson inom ALV: MAS Eva Wahtramäe Carlsson

 Dnr Son 2015/237 Insatser inom Socialpsykiatri STIC 2016 Ramavtal
Avtalstid: 2017-05-29 – 2019-05-28. (Ramavtalet är två år, med automatisk
förlängning med ett år i taget vid maximalt två tillfällen). Parter i ramavtalet är
kommunerna Täby, Järfälla, Lidingö, Solna, Danderyd, Sollentuna och
Vaxholm.
Upphandlingen omfattar
 boende för personer med psykisk funktionsnedsättning enlig
Socialtjänstlagen i form av placeringar i
 hem för vård och boende (HVB), hem för viss annan heldygnsvård samt
 träningslägenheter.
Rangordning: De antagna anbudsgivarna placeras i en ordning inom de tre (3)
kategorierna, där den utförare som lämnat det lägsta priset i anbudet
kommer först på listan inom sin kategori och övriga rangordnas
därefter. Avrop från tecknade ramavtal kan dock även ske på annat sätt. Det
är alltid den enskildes behov som styr valet av placering, efter bedömning av
kommunens handläggare.
 Dnr Son 2017/342 Missbruksvård: Konsulentstödd familjehemsvård – STIC
2016 Ramavtal
Avtalstid: 2016-12-01 – 1019-11-30 med möjlighet till förlängning maximalt
ett (1) år i taget till och med 2020-11-30.
 Dnr Son 2017/342 Missbruksvård: Öppenvårdsbehandling – STIC 2016
Ramavtal
Avtalstid: 2016-12-01 – 1019-11-30 med möjlighet till förlängning maximalt
ett (1) år i taget till och med 2020-11-30.
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 Dnr Son 2017/342 Missbruksvård: HVB och andra boendeformer – STIC 2016
Ramavtal
Avtalstid: 2016-12-01 – 1019-11-30 med möjlighet till förlängning maximalt
ett (1) år i taget till och med 2020-11-30. Ny upphandling görs 2018 – 2019.
 Dnr Son 2018/56 Upphandling av korttidsboende genom STIC
Avtalsperiod: 2018-09-01 – 2020-08-31. Ramavtalet är två år, med automatisk
förlängning med ett år i taget eller den tid upp till och med ett år som SKI på
uppdragsgivarnas uppdrag meddelar senast sex (6) månader innan
ramavtalet löper ut. En sådan förlängning får ske vid ett eller flera tillfällen.
En uppsägning av ramavtalet ska ske med sex (6) månaders varsel före
utgången av en avtalsperiod. När ramavtalet löpt i fyra år löper det ut utan
föregående uppsägning. Parter i ramavtalet är kommunerna Järfälla,
Danderyd, Sollentuna, Vaxholm, Sundbyberg och Värmdö.
Korttidsboende är ett tillfälligt boende med personlig omvårdnad, aktivering
och stimulans. Hälso- och sjukvårdsinsatser till och med sjuksköterskenivå
ingår.
Platserna ska ha inriktningarna:
a) somatisk över 65 år (äldreomsorg) – avtal finns
b) demenssjukdom över 65 år (äldreomsorg) – avtal finns
c) somatisk under 65 år (funktionshinder) – inga avtal finns eftersom inga
anbud inkom
d) demenssjukdom under 65 år – inga avtal finns eftersom inga anbud inkom
Rangordning: De enskilda avropen (beställningarna) på ramavtalet sker enligt en
särskild fördelningsnyckel. Den innebär att det är brukarens val och behov som
styr vilken leverantör som får beställningen. Valet av leverantör gör enskilda
brukare i samråd med ansvarig handläggare.
 Dnr 2017/52 Bemanningstjänster inom vård och omsorg – STIC 2016 –
Ramavtal
Både planerad och akut hjälp med bemanning vid personalbrist eller som
ersättare för ordinarie personal. Bemanningen gäller för
o Sjuksköterska
o Undersköterska, personlig assistent och vårdare/omsorgspersonal
Avtalstid: 2017-09- - 2019-09 (startdatum, se respektive avtal). Ramavtalet
gäller under två (2) år. Om SKI inte säger upp ramavtalet till avtalstidens
utgång förlängs det automatiskt med ett (1) år. Sådan förlängning får ske vid
maximalt två (2) tillfällen, det vill säga ramavtalstiden kan sammantaget
uppgå till högst fyra (4) år. Uppsägning av ramavtalet ska ske med sex (6)
månaders varsel före utgången av den inledande avtalsperioden.
Uppsägningen får ske med en, flera eller samtliga ramavtalsleverantörer.
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