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Upphandling av enstaka platser för vuxna inom
socialpsykiatrin
Vidaredelegering till förvaltningschefen vid socialförvaltningen
Förslag till beslut
Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:
1. Att vidaredelegera till förvaltningschefen vid
socialförvaltningen att för nämndens räkning genomföra
Ramavtalsupphandling av enstaka platser för vuxna inom
hem för vård eller boende (HVB) för socialpsykiatri enligt
socialtjänstlagen (2001:453)
2. Vidaredelegationen omfattar att för nämndens räkning
upphandla ramavtal vari ingår utarbetande och beslut
upphandlingsdokument, MBL-förhandling,
tilldelningsbeslut och ingående av avtal. Delegationen
innefattar även beslut om eventuella förlängningar,
förändringar, kompletteringar och/eller tillägg till avtalet
utifrån affärsmässiga grunder samt vid behov besluta om
avbrytande av upphandlingen.
3. Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Stockholms stad har sedan år 1999 genomfört gemensamma
upphandlingar av ramavtal av hem för vård eller boende enligt
socialtjänstlagen (2001:453) (SoL). Vid upphandlingarna har
samtliga 14 stadsdelsnämnder och socialnämnden i Stockholms stad
deltagit.
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Upphandlade insatser är komplement till stadens egna verksamheter
i form av egen regi. Upphandlingarna har genomförts av
upphandlare och verksamhetskunniga från socialförvaltningen i
samverkan med arbetsgrupper bestående av representanter från
stadsdelsförvaltningarna. Socialnämnden ansvarar för
samordningen av upphandlingarna och för avtalsuppföljning.
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Nu omfattar ramavtalen följande boendeformer:
1. Tillståndspliktigt boende för personer med behov av
långvarigt stöd,
2. Tillståndspliktigt boende för personer med behov av
rehabilitering, samt
3. Tillståndspliktigt boende för personer med stort
omvårdnadsbehov.
Nuvarande ramavtal löper ut den 31 december 2020 och en ny
upphandling kommer därför att behöva genomföras.
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning har därför fått en inbjudan av
socialförvaltningen att delta i gemensam ramavtalsupphandling av
enstaka platser för vuxna inom hem för vård eller boende (HVB) för
socialpsykiatri enligt socialtjänstlagen (2001:453)
Ärendets beredning
Ärendet är berett av avdelningen för individ- och familjestöd.
Ärendet har behandlats i förvaltningsgrupp och i pensionärsrådet
2020-03-12.
Ärendet
Kommande ramavtal
Kommande upphandling med ramavtal behövs göras eftersom
ytterligare förlängning av ramavtalen inte är möjlig. Ambitionen i
kommande ramavtal är att se över antalet kategorier och öka
kvalitén där så behövs.
Tilldelningsbeslut fattas av socialförvaltningens förvaltningschef.
Fackliga MBL-förhandlingar genomförs av socialförvaltningen
efter delegation från deltagande nämnder. Under avtalstiden
ansvarar socialnämnden för avtalsförvaltning och
verksamhetsuppföljning. Ansvar för uppföljning på individnivå
kommer dock att som tidigare ligga hos placerande nämnd.
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Kostnad
Stadsdelsnämndens kostnad för deltagande i upphandlingen är
under avtalstiden 25 000 kronor per år. Beloppet ska täcka
socialnämndens självkostnader, i form av personalkostnader för
förvaltningens upphandlare, verksamhetskunniga och
avtalsförvaltare. Socialnämnden genomför upphandlingen och
avtalsförvaltar under avtalstiden.
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Synpunkter och förslag
Förvaltningen ser ett fortsatt behov av de aktuella insatserna och
föreslår därför att nämnden deltar i den gemensamma
upphandlingen och delegerar beslut med anledning av
upphandlingen till förvaltningschefen på socialförvaltningen.

Maria Mathiasson Laxvik
Stadsdelsdirektör

Hanna Jakhammer
Avdelningschef

Bilagor
1. Inbjudan från socialförvaltningen till gemensam
ramavtalsupphandling av enstaka platser för vuxna inom
hem för vård eller boende (HVB) för socialpsykiatri enligt
socialtjänstlagen (2001:453)

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning
Ekonomiavdelningen
Björkhagsplan 6
Box 5117
121 17 Johanneshov
Växel 08-508 150 00
Fax 08-508 15 099
skarpnack@stockholm.se
stockholm.se

Attesterat av
Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:
Namn
Maria Mathiasson Laxvik, Stadsdelsdirektör
Hanna Jakhammer, Avdelningschef

Datum
2020-03-03
2020-03-03

