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Upphandling korttidsboende
Sammanfattning
Täby kommun behöver genomföra en ny upphandling avseende ramavtal för
korttidsboende. Täby kommun har inlett ett samarbete avseende gemensamma
upphandlingar som drivs av SKL Kommentus Inköpscentral AB (SKI) på uppdrag
av Täby kommun, Vaxholms stad, Lidingö stad, Värmdö kommun, Järfälla
kommun och Nacka kommun. Inom ramen för detta samarbete som
kallas för Stockholms Inköpscentral (STIC) upphandlas nu ramavtal gällande
korttidsboende med SKI som ombud. Syftet med upphandlingen är att tillgodose
Täby kommuns behov av korttidsboende inom äldreomsorgen. Arbetet bedrivs
tillsammans av STIC med sakkunniga inom respektive kommun.
Enligt en lagändring, har kommuner sedan den 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.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att lämna uppdrag till Gabriella Lundin, vid SKL
Kommentus Inköpscentral att genomföra upphandling av korttidsboende för Täby
kommuns räkning samt fatta beslut om val av leverantör.
Ärendet
Det nu gällande ramavtalet för korttidsboende är förlängt till den 31 augusti 2014.
Tjänsten omfattar cirka 28 personer till en kostnad av cirka 25 mnkr per år.
Täby kommun har tillsammans med Vaxholms stad och Nacka kommun inlett ett
samarbete avseende gemensamma upphandlingar som på uppdrag av
kommunerna drivs av ett dotterbolag till Sveriges Kommuner och Landsting, SKL
Kommentus Inköpscentral AB (SKI). Samarbetet kallas för Stockholms
Inköpscentral (STIC) och är öppet för alla kommuner i Stockholm att ansluta sig
till och i dagsläget har även Järfälla kommun, Värmdö kommun och Lidingö stad
anslutit sig. SKI är en inköpscentral som i huvudsak arbetar med samordnade
upphandlingar för kommuner, landsting och regioner. SKI genomför samordnade
upphandlingar på två olika sätt, dels genom att göra egna ramavtal i i eget namn
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för intresserade upphandlande myndigheter och dels genom att medverka som
ombud åt flera upphandlande myndigheter. Upphandlingen av korttidsboende genomförs genom samarbetet i STIC med SKI som ombud. Fördelen
med att genomföra en upphandling inom STIC är att parterna tillsammans kan
nyttja resurser och kompetens, vilket leder till ett väl genomarbetat underlag och
ett större anbudsunderlag.
Finansieringen av den samordnade upphandlingen genom STIC sker genom att
antagna leverantörer erlägger en administrativ ersättning till SKI baserad på alla
köp enligt avtalet under avtalstiden. Leverantören erlägger en avgift om 3 procent
av fakturerat belopp och ska erlägga avgiften under hela den period som ett
avropsavtal löper. Ersättningen avser SKI:s arbete med genomförandet av
upphandlingen, avtalsförvaltning, marknadsföring av avtalet, vägledning vid
avrop, information, administrativ service samt stöd och rådgivning vid tvister
mellan avropsberättigad myndighet/enhet och antagen ramavtalsleverantör.
Syftet med upphandlingen är att tillgodose Täby kommuns behov av ramavtal
gällande korttidsboende innefattande personer med demens/somatiska
vårdbehov, enstaka plats och växelvårdsplats.
Upphandlingen genomförs av STIC med sakkunniga representanter från
respektive kommun, vars uppgift är att formulera kravbilden. Täby kommun är
representerat genom chefen för avdelningen äldreomsorg i detta arbete.
För att möjliggöra denna typ av samarbete har det införts 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 att
betrakta som köp av tjänst gällande upphandlingskonsult.
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