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Förvaltningens förslag till beslut
Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:
Förvaltningen får i uppdrag att förbereda upphandling av dagliga
verksamheter och LSS-bostäder genom att ta fram
upphandlingsunderlag.

Sammanfattning
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning har i dag tre avtal med Attendo
LSS AB gällande driften av Skarpnäcks dagliga verksamheter och
LSS-bostäder. Dessa avtal löper ut 30 november 2023 och kan inte
förlängas. Förvaltningen föreslår att nya upphandlingar genomförs.
Avtalstiden för ny upphandling föreslås vara från den 1 december
2023 till och med den 30 november 2026. Om parterna är överens
kan avtalet förlängas på samma villkor i två plus två år, som längst
till 30 november 2030.
Förvaltningen föreslår att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att
ta fram förfrågningsunderlag och tidplan för upphandling och att
återkomma till stadsdelsnämnden för beslut kring dessa.
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Bakgrund
Stockholms stad använder sig av två upphandlingslagar: lag
(2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) samt lag (2008:962)
om valfrihetssystem (LOV). Enligt allmänna bestämmelser ska
upphandlande myndighet behandla leverantörer på ett likvärdigt och
icke-diskriminerande sätt. Enligt LOV ska den upphandlande
myndigheten iaktta principerna om öppenhet, ömsesidigt
erkännande och proportionalitet när den tillämpar valfrihetssystem.
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Skarpnäcks stadsdelsnämnd upphandlade driften av dagliga
verksamheter och LSS-bostäder under 2016. Efter genomförd
upphandling tilldelades Attendo LSS AB de tre avtalen. Dessa avtal
löper ut den 30 november 2023 och kan inte förlängas.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för äldreomsorg samt
utförarverksamheter funktionsnedsättning. Stadsdelsnämndens
pensionärsråd och förvaltningsgruppen har behandlat ärendet den
21 oktober 2021.

Ärendet
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning har i dag tre avtal med Attendo
LSS AB gällande driften av Skarpnäcks dagliga verksamheter och
LSS-bostäder. Avtalen omfattar idag två dagliga verksamheter och
16 grupp- och servicebostäder.
Med daglig verksamhet avses verksamhet enligt lag om stöd och
service åt vissa funktionshindrade (LSS) 9 § punkt 10. Med LSSbostäder avses bostad med särskild service för vuxna, inklusive
omvårdnad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter enligt LSS 9
§ punkt 9.
För service, stöd och omsorg utgår en fast ersättning beslutad av
kommunfullmäktige till utföraren utifrån den enskildes behov.
Ersättningsbeloppen fastställs utifrån den nivågruppering som gäller
i Stockholms stad. I upphandlingar inom verksamhetsområdet
utvärderas anbud därför utifrån erbjuden kvalitet och inte lägsta
pris.
Genom Stockholms stads valfrihetssystem ges den enskilde
möjlighet att välja boende/daglig verksamhet bland de leverantörer
som godkänts och som den upphandlande myndigheten tecknat
avtal med. Den enskildes beviljade insatser regleras genom beslut
från stadens biståndshandläggare.
Upphandlingen administreras av upphandlare vid
serviceförvaltningen på uppdrag av Skarpnäcks
stadsdelsförvaltning. Upphandlare har i uppgift att utforma
förfrågningsunderlagen tillsammans med en arbetsgrupp bestående
av tjänstepersoner i Skarpnäcks stadsdelsförvaltning.
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Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningens uppföljningar visar att verksamheterna inom avtalen
uppfyller gällande regler och krav samt de mervärden som ingick i
föregående upphandling. Förvaltningen har en välfungerande
organisation och struktur för uppföljning av upphandlade
verksamheter som säkerställer följsamhet till avtal och mål för
verksamhetsområdet. Uppföljningen har bidragit till och drivit på
utvecklingen inom de upphandlade verksamheterna.
Förvaltningen gjorde i det nuvarande avtalet en fördelning i tre
förfrågningsunderlag för att skapa verksamhetsområden av lämplig
storlek; Skarpnäcks Södra och Skarpnäcks Norra gruppbostäder
samt Dagliga verksamheter. Utförare kunde välja att lägga anbud på
en eller flera enheter.
Förvaltningen vill inför kommande upphandling genomföra en
översyn och eventuell omfördelning av enheter i
förfrågningsunderlagen i syfte att attrahera en mångfald av
anbudsgivare.
Avtalstiden i denna upphandling föreslås vara från den 1 december
2023 till och med den 30 november 2026. Om parterna är överens
kan avtalet förlängas på samma villkor i två plus två år, som längst
till 30 november 2030.
Upphandlingen genomförs med förenklat förfarande enligt lag
(2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). Syftet med
upphandlingen är att finna den/de mest lämpade utföraren/utförarna
av verksamheterna. Enligt LOU ska en upphandlande myndighet
anta antingen det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga
eller det anbud som innehåller lägst pris. I denna upphandling
ersätts utföraren enligt en fast taxa beslutad av kommunfullmäktige
och i enlighet med stadens LOV-upphandling. Det anbud som
erbjuder högst kvalitet kommer att anses som det mest ekonomiskt
fördelaktiga.
Förvaltningen återkommer till nämnden med förfrågningsunderlag
för beslut.
Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att
ta fram förfrågningsunderlag och tidplan för upphandling.
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