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Socialnämnden

Dnr Son 2018/56
Upphandling av korttidsboende – delegation
Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag
1. Socialnämnden beslutar att lämna uppdrag till STIC, vid SKL Kommentus
inköpscentral (SKI) att genomföra upphandling av korttidsboende för Järfälla
kommuns räkning.

Ärendet i korthet

Järfälla kommun behöver göra en upphandling avseende ramavtal för platser i korttidsboende. Järfälla kommun har ett samarbete avseende gemensamma upphandlingar som drivs av SKL Kommentus Inköpscentral AB (SKI) på uppdrag av Järfälla
kommun och flera andra kommuner inom Stockholmsområdet. Inom ramen för detta
samarbete som kallas för Stockholms inköpscentral (STIC) upphandlas nu ramavtal
gällande korttidsboende med SKI som ombud.
Enligt en lagändring har kommuner sedan 1 januari 2013 möjlighet att delegera
hanteringen av upphandlingen inklusive rätten att fatta tilldelningsbeslut till anställd
vid inköpscentral. Syftet är att säkerställa en effektiv och adekvat hantering av
upphandlingsprocessen.
Handlingar

1.
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Bakgrund och analys

Järfälla kommun behöver göra en upphandling avseende ramavtal för platser i
korttidsboende. Järfälla kommun har ett samarbete avseende gemensamma
upphandlingar som drivs av SKL Kommentus Inköpscentral AB (SKI) på uppdrag av
Järfälla kommun och flera andra kommuner inom Stockholmsområdet.
Inom ramen för detta samarbete som kallas för Stockholms inköpscentral (STIC)
upphandlas nu ramavtal gällande korttidsboende med SKI som ombud. Fördelen med
att genomföra en upphandling inom STIC är att parterna tillsammans kan nyttja
resurser och kompetens, vilket leder till väl genomarbetade upphandlingsdokument
(förfrågningsunderlag) och ett större anbudsunderlag.
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Syftet med upphandlingen är att tillgodose Järfälla kommuns behov av ramavtal
gällande korttidsboende för personer med demens och somatiska vårdbehov. Med
korttidsboende avses ett tillfälligt boende i särskilda boendeformer förenat med vård
och omsorg för bland annat växelvård, avlösning och anhörigstöd samt platser i
avvaktan på annan boendeform eller på något arrangemang i det ordinära boendet.
Vistelsetiden är tidsbegränsad. Hälso- och sjukvårdsinsatser till och med sjuksköterskenivå ingår. Platserna avropas från ramavtal vid behov.
Arbetet bedrivs av STIC tillsammans med sakkunniga inom respektive kommun. De
sakkunniga från respektive kommun har till uppgift att tillsammans formulera
kraven.
För att möjliggöra denna typ av samarbete har det införts bestämmelser i 6 kap.
4 – 7§§ lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter. Lagändringen innebär
att kommuner kan delegera hanteringen av upphandlingar inklusive rätten att fatta
tilldelningsbeslut till en anställd inom en inköpscentral. För att säkerställa en effektiv
och adekvat hantering av processen för denna typ av samarbete, krävs att sådan
delegation sker, då hanteringen annars är att betrakta som köp av tjänst gällande
upphandlingskonsult.
Äldreomsorgen i Järfälla har generellt sett inget behov av korttidsplatser, utan
behovet tillgodoses med de 30 platser som finns på Kastanjens korttidsboende.
Periodvis kan det behövas en plats med specifik kompetens eller inriktning som vår
egen verksamhet inte kan tillgodose. Det kan till exempel handla om psykiatrisk
inriktning eller språkinriktning. Vid vissa tidpunkter kan det också uppstå tillfällig
platsbrist. I dessa fall finns behov av att köpa plats externt.
Inom funktionshinderområdet finn idag inget avtal gällande korttidsplats.Kommunen
har inte heller någon egen verksamhet som bedriver korttids för personer under 65 år.
När behov uppstår måste en plats direktupphandlas/köpas av extern leverantör eller
genom köp av plats inom äldreomsorgens bestånd när detta är möjligt och lämpligt.
Ett ramavtal innebär att kommunen kan avropa/köpa platser efter behov. Kommunen
förbinder sig inte att köpa ett visst antal platser eller antal dagar. Dessa korttidsplatser blir alltså ett komplement till den verksamhet som finns idag i kommunen.
Järfälla kommun har som ensam kommun ett för litet behov av platser för att kunna
genomföra en upphandling på egen hand. Samverkan med andra kommuner gör att
volymerna ökar. Därför blir det mer intressant för leverantörerna att lämna anbud på
en sådan upphandling än på en upphandling som görs av en enda kommun.
Barnkonsekvensanalys

Beslutet berör främst vuxna och äldre och bedöms inte medföra några konsekvenser
ur ett barnrättsperspektiv.
Ekonomiska konsekvenser

Inga ekonomiska konsekvenser kan anges idag.
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Slutsatser

Socialnämnden föreslås besluta att lämna uppdrag till STIC, vid SKL Kommentus
inköpscentral att genomföra upphandling av korttidsboende för Järfälla kommuns
räkning samt fatta beslut om val av leverantör.
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