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Upphandling Nattpatrull till hemtjänsten

Förslag till beslut
Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:
1. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra upphandling av
nattpatrull inom hemtjänsten.
2. Förfrågningsunderlaget godkänns.
3. Stadsdelsnämnden ger stadsdelsdirektör i uppdrag att fatta
tilldelningsbeslut samt att teckna avtal
4. Ärendet justeras omedelbart.
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Bakgrund
Förvaltningens hemtjänst i egen regi (Skarpnäcks kommunala
hemtjänst) har idag avtal med Attendo Sverige AB för att utföra
hemtjänstbesök nattetid (så kallad nattpatrull) och utryckning av
larm under samma tid (kl.22.00-07.30). Avtalet tecknades 2015 och
löper ut 2020-09-30. Upphandlingen kommer att genomföras enligt
Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).
Ärendets beredning
Förfrågningsunderlaget har arbetats fram av en arbetsgrupp
bestående av avdelningschef för äldreomsorg, enhetschef för
hemtjänsten i egen regi och upphandlare på serviceförvaltningen.
Ärendet har förhandlats enligt MBL § 11 2019-12-04. Ärendet har
beretts inom avdelningen för äldreomsorg.
Synpunkter och förslag
Hemtjänstbesök nattetid innebär oftast enbart tillsyn och är oftast
mycket korta, vanligtvis ett par minuter. Skarpnäcks kommunala
hemtjänst har endast ett litet antal kunder som har behov av
hemtjänst nattetid, vilket gör att underlaget är för litet för att bedriva
en effektiv verksamhet där resurserna används optimalt. Genom att
upphandla nattpatrullen kan uppdraget utföras av en utförare som
har möjlighet att åta sig fler kunder, vilket leder till bättre
förutsättningar för en god och bärkraftig verksamhet. Syftet med
upphandlingen är att i hemtjänsten i egen regi skapa förutsättningar
för en trygg och säker verksamhet nattetid. Förvaltningen
samverkar i upphandlingen med Farsta stadsdelsförvaltning, en
gemensam upphandling innebär en ökad kostnadseffektivisering av
stadens resurser och en ökad trygghet för hemtjänstkunderna.
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I förfrågningsunderlaget beskrivs verksamheten, hur kvalificering
och anbudsutvärdering kommer att gå till samt vilka mervärden som
förvaltningen kommer att utvärdera. Där anges också de krav som
ställs på företaget. Uppdraget ska utföras i enlighet med de krav
som ställs i förfrågningsunderlaget och de åtaganden som utföraren
gör i sitt anbud. Förvaltningen har strävat efter att utforma
förfrågningsunderlaget enligt de utgångspunkter som finns i stadens
program för upphandling och inköp. Detta för att uppnå en
verksamhet med hög kvalitet där bl.a. relevanta krav kring
bemanning, kompetens och goda arbetsvillkor finns med.
Avtalsperioden sträcker sig i två år, från och med 2020-10-01 till
och med 2022-09-30. Därefter kan avtalet förlängas med ett (1) plus
ett (1) år, som längst till och med 2024-09-30.
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Förvaltningen planerar att annonsera förfrågningsunderlaget under
perioden 2019-12-19 – 2020-01-31. Efter sista anbudsdag kommer
de inkomna anbuden att utvärderas. Planen är att stadsdelsdirektör
ska kunna fatta tilldelningsbeslut i mars och avtal därefter ska
kunna tecknas med aktuell utförare. Uppdraget tillfaller den nya
utföraren 1 oktober 2020 för Skarpnäcks räkning.
Förvaltningen föreslår att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att
genomföra upphandling av nattpatrull inom hemtjänsten samt
godkänner förfrågningsunderlaget. Förvaltningen föreslår vidare att
stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsdirektör att fatta
tilldelningsbeslut och teckna avtal.

Maria Mathiasson Laxvik
Stadsdelsdirektör

Karin Bülow
Avdelningschef

Bilagor
1. Förfrågningsunderlag för nattpatrull inom hemtjänsten
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