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2016-10-19
Socialnämnden

Dnr Son 2016/270
Upphandling av turbunden resa – delegation
Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag till socialnämnden
1. Socialnämnden beslutar att återta uppdrag lämnat till STIC, vid SKL Kommentus
inköpscentral (SKI) för att genomföra upphandling av turbunden resa, även kallade
persontransporter, för Järfälla kommuns räkning samt fatta beslut om val av
leverantör
2. Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att genomföra en
återupphandling av turbunden resa vid nuvarande avtals avslut.

Ärendet i korthet

I september 2016 beslutade socialnämnden om att Järfälla kommun behöver göra en
upphandling avseende turbunden resa, även kallade persontransporter. Järfälla
kommun har sedan 2014 ett samarbete avseende gemensamma upphandlingar som
drivs av SKL Kommentus Inköpscentral AB (SKI) på uppdrag av Järfälla kommun,
Vaxholms stad, Lidingö stad, Värmdö kommun, Täby kommun och Nacka kommun.
Inom ramen för detta samarbete som kallas för Stockholms inköpscentral (STIC)
upphandlas nu ramavtal gällande turbunden resa/persontransporter med SKI som
ombud.
Socialnämnden beslutade om att ge STIC i uppdrag/delegation att genomföra en
upphandling och sedan fatta beslut om val av leverantör för Järfälla kommuns
räkning. Utredare samt avdelningschef från socialförvaltning har deltagit i
upphandlingsarbetet hos STIC och gör nu bedömningen att Järfälla kommun inte ska
fortsätta att delta i den gemensamma STIC-upphandlingen utan ska istället
genomföra en egen upphandling av turbunden resa. Denna upphandling genomförs
vid utgången av befintligt avtal med Sirius Omsorg Holding AB, avtalsslut 2018-0630

Handlingar

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-10-19

Socialförvaltningen
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Bakgrund och analys

I september 2016 beslutade socialnämnden om att Järfälla kommun behöver göra en
upphandling avseende turbunden resa, även kallade persontransporter. Järfälla
kommun har inlett ett samarbete avseende gemensamma upphandlingar som drivs av
SKL Kommentus Inköpscentral AB (SKI) på uppdrag av Järfälla kommun,
Vaxholms stad, Lidingö stad, Värmdö kommun, Täby kommun och Nacka kommun.
Inom ramen för detta samarbete som kallas för Stockholms inköpscentral (STIC)
upphandlas nu ramavtal gällande turbunden resa/persontransporter med SKI som
ombud.
Socialnämnden beslutade om att ge STIC i uppdrag/delegation att genomföra en
upphandling och sedan fatta beslut om val av leverantör för Järfälla kommuns
räkning. Utredare samt avdelningschef från socialförvaltning har deltagit i
upphandlingsarbetet hos STIC och gör nu bedömningen att Järfälla kommun inte ska
fortsätta att delta i den gemensamma STIC-upphandlingen utan ska istället
genomföra en egen upphandling av turbunden resa. Denna upphandling genomförs
vid utgången av befintligt avtal med Sirius Omsorg Holding AB, avtalsslut 2018-0630
Befintligt avtal/upphandling hanteras av kommunstyrelseförvaltningens
upphandlingsenhet och beslutas av kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) då det
är ett kommunövergripande avtal. Befintligt avtal är genom avtalsoption förlängt till
2018-06-30. Förlängningen gäller resor inom funktionshinderområdet, äldreomsorg
och skolresor för vuxna. Skolresor för barn kommer från och med hösten 2017 att
tillgodoses genom kommunens egen regi för transporter.
När STIC bjöd in till att delta i en gemensam upphandling gällande persontransporter
valde Järfälla att delta i denna. I processen och det löpande arbetet har det sedan
framkommit att STIC-upphandlingen inte tillvaratar Järfälla kommuns intressen och
vi kan inte garantera god kvalitet på genomförandet av tjänsten. Eftersom det är flera
kommuner som ska försöka samsas med krav, och då olika förutsättningar och behov
finns i de respektive kommunerna har bedömningen gjorts att för att Järfälla
kommun ska kunna säkerställa att brukarnas behov säkerställs så är det mest lämpligt
att genomföra en egen upphandling när befintligt avtal går ut. Utredare och
avdelningschef har varit delaktiga i upphandlingsarbetet.
Ekonomiska konsekvenser

Inga ekonomiska konsekvenser kan idag anges.
Barnkonsekvensanalys

Beslutet kommer till en mycket liten del att omfatta barn och ungdomar. Turbundna
resor/persontransporter som gäller barn och ungdomar som har insatser från enheten
funktionsnedsättning (till exempel korttidsvistelse) ska framför allt ombesörjas av
föräldrarna. Turbundna resor/persontransporter kommer framför allt att omfatta äldre
och vuxna personer med funktionsnedsättningar. Barn och ungdomar har därför inte fått
uttrycka sin mening i ärendet.
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Slutsatser

Socialnämnden föreslås besluta om att återta uppdrag lämnat till STIC, vid SKL
Kommentus inköpscentral (SKI) för att genomföra upphandling av turbunden resa,
även kallade persontransporter, för Järfälla kommuns räkning samt fatta beslut om
val av leverantör. Socialnämnden beslutar vidare om att socialförvaltningen ska
genomföra en återupphandling av turbunden resa vid befintligt avtals avslut.
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