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2016-06-21
Socialnämnden

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

Socialförvaltningens förslag till socialnämnden
1. Socialnämnden beslutar att lämna uppdrag till STIC, vid SKL Kommentus
inköpscentral (SKI) att genomföra upphandling av turbunden resa, även
kallade persontransporter, för Järfälla kommuns räkning samt fatta beslut
om val av leverantör
Ärendet i korthet

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.
Enligt en lagändring, har kommuner sedan 1 januari 2013 möjlighet att delegera
hanteringen av upphandlingen inklusive rätten att fatta tilldelningsbeslut till anställd
vid inköpscentral. Detta för att säkerställa en effektiv och adekvat hantering av
upphandlingsprocessen.
Handlingar
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Bakgrund och analys

Järfälla kommun behöver göra en upphandling avseende turbundna resor/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 korttidsboende med SKI som ombud. Fördelen med
att genomföra en upphandling inom STIC är att parterna tillsammans kan nyttja
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resurser och kompetens, vilket leder till ett väl genomarbetat underlag och ett större
anbudsunderlag.
Syftet med upphandlingen är att tillgodose Järfälla kommuns behov av turbundna
resor/persontransporter för äldre och personer med funktionsnedsättningar.
Arbetet bedrivs tillsammans av STIC med sakkunniga inom respektive kommun. De
sakkunniga från respektive kommun har till uppgift att formulera kravbilden. Järfälla
kommun är representerad genom avdelningschef Jenny Wilhelmsson samt en
utredare.
För att möjliggöra denna typ av samarbete har det infört 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 at betrakta som köp av tjänst gällande
upphandlingskonsult.
Inom funktionshinderområdet och äldreomsorgen finns idag ett avtal för turbundna
resor/persontransporter, dock går avtalet ut under år 2017, vilket gör att en ny
upphandling behöver genomföras.
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 ska 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.
Slutsatser

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