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Inbjudan till gemensam ramavtalsupphandling av
insatser för barn och unga - jourhem
Inledning
Upphandlingens syfte är att tillgodose stadens externa behov av
insatser för barn och unga vad gäller jourhemsplaceringar.
Nuvarande ramavtal har beslutats att inte förlängas varför en ny
upphandling behöver genomföras.
Bakgrund
Staden har en lång tradition av att genomföra gemensam
upphandling av insatser för barn och unga - jourhem.
Socialnämnden har i uppdrag att samordna upphandlingen.
År 2019 genomfördes upphandling av insatser för barn och unga –
jourhem. Ramavtal tecknades år 2020 och i dagsläget har stadens
samtliga stadsdelsnämnder och socialnämnden ramavtal som löper
ut i april 2022 om staden inte beslutar att förlänga dem.
Med anledning av att samtliga stadsdelsförvaltningar och
socialförvaltningen anser att det finns ett behov av att genomföra en
ny gemensam upphandling, och inte förlänga nuvarande ramavtal,
behöver en ny upphandling genomföras.
Kommande upphandling
Upphandlingen kommer att genomföras av upphandlare och
verksamhetskunniga från socialförvaltningen i samverkan med
arbetsgrupp bestående av representanter från
stadsdelsförvaltningarna. Socialnämnden ansvarar för
samordningen av upphandlingen och avtalsuppföljning.
Kommande ramavtal planeras träda i kraft 1 april 2022 och löpa till
och med 31 mars 2024, med möjlighet till ett + ett års förlängning
med oförändrade villkor. Det gäller förutsatt att tidplanen för
upphandlingen hålls.
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Kontaktpersoner
Svar från stadsdelsförvaltningarna om deltagande i kommande
upphandling ska fyllas i (se bilagor), scannas in och skickas till
socialförvaltningen till angiven e-postadress nedan.
Stadsdelsförvaltningarna ska också utse deltagare till arbetsgruppen
i upphandlingen med lämplig kompetens. Arbetsgruppen kommer
att arbeta med kvalitetssäkring av underlaget, frågor från
upphandlaren kring inkomna anbud, utvärdering och eventuellt
efterarbete.
Lämpliga att vara med i arbetsgruppen är personer med erfarenhet
av verksamhetsområdet som har god kännedom om nuvarande och
framtida behov. Förslagsvis beställarchefer eller andra
nyckelpersoner som ni tror är lämpliga.
Tilldelningsbeslut och avtalsförvaltning
Tilldelningsbeslut fattas av socialförvaltningens socialdirektör efter
delegation från socialnämnden.
Under avtalstiden ansvarar socialförvaltningen för avtalsförvaltning
och verksamhetsuppföljning gemensamt med
stadsdelsförvaltningarna.
MBL-förhandlingar
Fackförbunden SSR, SACO, Vision och Kommunal kommer att
bjudas in till MBL 11 och 38 §§-förhandling. Förhandling kommer
att ske med centrala representanter för staden.
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Ungefärlig tidsplan
Datum
Aktivitet
Mars 2021
Svar från stadsdelsförvaltningarna om deltagande
i upphandlingen
Mars 2021 Behovsinventering och utformning av
september
upphandlingsdokument tillsammans med
2021
arbetsgrupp
November
Ärendet tas upp i socialnämnden och annonseras
2021
därefter
Januari 2022 Sista anbudsdag
Januari Anbudsutvärdering
februari 2022
Februari/mars Tilldelningsbeslut fastställs av socialdirektören
2022
vid socialförvaltningen
Mars 2022
Upphandlingen avslutas
April 2022
Nya ramavtal börjar gälla
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Kostnad
Stadsdelsförvaltningarnas kostnad för deltagande i upphandlingen
är under avtalstiden 11 000 kronor per år. Beloppet ska täcka
socialnämndens självkostnader och är beräknat efter en uppskattad
arbetstidsåtgång för förvaltningens upphandlare,
verksamhetskunniga och avtalsförvaltare. Socialnämnden genomför
upphandlingen och avtalsförvaltar under avtalstiden.
Avtalsförvaltning omfattar även uppföljning varje avtalsår av
anslutna utförare samt hantering av klagomål. Förvaltningen
kommer även informera om avtalet och tillvägagångssätt vid avrop.
Vidaredelegation
För att delta i upphandlingen krävs en undertecknad
vidaredelegation av beslutanderätten till socialdirektören vid
socialförvaltningen, se bilaga 1.
Om förvaltningen avstår från deltagande ber vi er även att meddela
detta per e-post.
Bifogade blanketter, ”Bilaga 1 – Vidaredelegation av
beslutanderätt”, returneras ifylld och undertecknad som pdfdokument med e-post till socialförvaltningen:
mailto:upphandling.sof@stockholm.se senast den 2021-04-07.
Med vänlig hälsning
Nathalie Andersson
Ansvarig upphandlare
Bilagor:
1. Vidaredelegation av beslutanderätt
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Bilaga 1
Vidaredelegation av beslutanderätt
Undertecknad förvaltningschef i
ANGE FÖRVALTNING
vidaredelegerar här med stöd av nämndbeslut samt kommunallagen
7 kap 6 § till förvaltningschefen vid socialförvaltningen att för
nämndens räkning genomföra upphandling av:
Ramavtalsupphandling av insatser för barn och unga - jourhem
Vidaredelegationen omfattar att upphandla ramavtal, vilket innebär
utarbetande och beslut om förfrågningsunderlag, annonsering,
utvärdering, tilldelningsbeslut samt tecknande av avtal.
Vidaredelegationen omfattar även att genomföra MBLförhandlingar. I uppdraget ingår vidare avtalsförvaltning i form av
avtalstolkning, bevakning av eventuella förlängningar, registrering i
stadens avtalsdatabas samt ansvar för intern information på stadens
intranät. Delegationen innefattar också beslut om eventuella
förlängningar, förändringar, kompletteringar och tillägg till avtalen
utifrån affärsmässiga grunder samt vid behov besluta om
avbrytande av upphandlingen.
De ramavtal som kommer att tecknas ska preliminärt gälla från och
med 2022-04-01.

Stockholm den ANGE DATUM

…………………………………………
Underskrift

……………………………………………..
Namnförtydligande
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