BILAGA 1
Aktivitetsplan

SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING
A D M I N I S T R AT I VA AV D E L N I N G E N

AKTIVITETSPLAN FÖR UPPHANDLING OCH KONKURRENS
VERKSAMHETSPLAN 2012 DNR 1257-2011-1.1
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2011-11-24

Analys
Anvisningar
Avsnittet nedan ska innehålla en analys av nämndens hela verksamhet utifrån ett konkurrensutsättningsperspektiv och skall övergripande visa hur nämnden avser arbeta för att
uppnå av KF fastställda mål, som att säkerställa verksamhetens kvalitet samt att mindre aktörer ges möjlighet att konkurrera. Om det enligt nämndens uppfattning finns
verksamheter som inte kan upphandlas ska motiven för detta redovisas. Nämnden ska också kommentera vald starttidpunkt för upphandlingsprojekten. Tips: Använd tabbknappen (eller uppåt- och nedåtpil) för att förflytta dig mellan fälten i formuläret. Det går endast att skriva text i de avsedda rutorna i denna mall. Du kan inte ändra övrig text.

Stadens konkurrenspolicy syftar till att på ett ansvarsmässigt och ansvarsfullt sätt genomföra majoritetens beslut att allt som inte är myndighetsutövning och
strategiska ledningsfunktioner ska upphandlas i konkurrens eller erbjudas brukarna genom valfrihetssystem. Staden ska erbjuda den enskilde att välja den
utförare som bäst motsvarar människors önskemål, oavsett driftsform.
Stadsdelsnämndens upphandlingar ska utnyttja de konkurrensmöjligheter som finns och även i övrigt genomföras affärsmässigt. För att öka mångfalden utförare
och därmed utnyttja konkurrens i syfte att nå bättre avtal ska nämndens upphandlingar genomföras så att även mindre och nyetablerade företag kan delta. Det
innebär bl.a. att upphandlingarna ska organiseras så enkelt som möjligt i administrativt hänseende och att alltför långtgående krav på t.ex. ekonomisk och
finansiell ställning ska undvikas. Vid paketering av verksamheter inför anbudsupphandling ska i varje fall överväganden göras kring hur denna bäst kan göras
för att underlätta för mindre anbudsgivare.
Struktur och rutiner för uppföljning ska finnas för varje upphandlad verksamhet och, så långt som möjligt, klargöras i anbudsunderlag. Ett nära och
förtroendefullt samarbete med upphandlade leverantörer/utförare är en förutsättning för en bra kvalitetsuppföljning.
Tidpunkterna för respektive upphandling har planerats utifrån verksamheternas olika förutsättningar och utifrån de resurser som finns för genomförande av
upphandlingsprojekten och verksamhetsövergångar. Planeringen av förvaltningens egna upphandlingar påverkas också av kommunstyrelsens centrala
upphandling av vård- och omsorgsboenden.
Egenregianbud
Anvisningar
Redovisa inom vilka verksamhetsgrenar egenregianbud kommer att utarbetas.

Egenregianbud kan komma att utarbetas inom områden där konkurrensen kan antas vara mindre omfattande. Egenregianbud ska dock inte lämnas då anbud kan
förväntas från ”avknoppande” personal.
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Förteckning över planerade verksamhetsupphandlingar och befintliga verksamhetsavtal

Område: Politisk verksamhet och gemensam administration

Anvisning: redovisa, i tabellen nedan, för verksamhetsområdet vilka verksamheter som nämnden planerar upphandla i konkurrens. Ange tidsangivelser för när upphandling ska
ske samt planerad avtalsperiod. Redovisa även gällande verksamhetsavtal och entreprenadöverenskommelser för det aktuella verksamhetsområdet.
Tips: Använd tabb-knappen (eller uppåt- och nedåtpil) för att förflytta dig mellan fälten i formuläret. Det går endast att skriva text i de avsedda rutorna i denna mall.

Verksamhetens namn
(t.ex. boendets namn)

Verksamhet/objekt
(beskrivning)

Planerat startdatum för
upphandling

Avtalsperiod
(fr.o.m. - t.o.m.)

Uppskattat
upphandlingsvärde, tkr/år.

Planerade verksamhetsupphandlingar
Konsumentvägledning

Konsumentvägledning i samarbete med Norrmalms
SDF

120101

120901-ej bestämt

500 tkr

080901 -120831

500 tkr

Gällande verksamhetsavtal/entreprenadöverenskommelser
Konsumentvägledning,

Gemensamt avtal, Hägersten - Liljeholmen,
Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och
Östermalm. Norrmalms sdf samordnar.

Behövs fler rader? Lås först upp formuläret genom att klicka på hänglåset i verktygsfältet ”Formulär”. Markera sedan en hel rad och högerklicka sedan på den markerade raden och välj ”Infoga rader”.
Lås sedan formuläret igen genom att åter klicka på hänglåset. Om du inte ser verktygsfältet ”Formulär”, gå till menyn VisaVerktygsfältFormulär och se till att ”Formulär” är förbockat.
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Område: Individ- och familjeomsorg

Förteckning över planerade verksamhetsupphandlingar och befintliga verksamhetsavtal

Anvisning: redovisa, i tabellen nedan, för verksamhetsområdet vilka verksamheter som nämnden planerar upphandla i konkurrens. Ange tidsangivelser för när upphandling ska
ske samt planerad avtalsperiod. Redovisa även gällande verksamhetsavtal och entreprenadöverenskommelser för det aktuella verksamhetsområdet.
Tips: Använd tabb-knappen (eller uppåt- och nedåtpil) för att förflytta dig mellan fälten i formuläret. Det går endast att skriva text i de avsedda rutorna i denna mall.

Verksamhetens namn
(t.ex. boendets namn)

Verksamhet/objekt
(beskrivning)

Planerat startdatum för
upphandling

Avtalsperiod
(fr.o.m. - t.o.m.)

Uppskattat
upphandlingsvärde, tkr/år.

Planerade verksamhetsupphandlingar
Boendestöd i egna hem och
stödboendet Hammarby sjöstad
Aktivitetshuset
Preventionsenheten
Södermalms beroendeteam

Boendestöd. Cirka 10 anställda (socialsekreterare,
mentalskötare, arbetsterapeuter)
Sysselsättning. Cirka 10 anställda (socialsekreterare,
mentalskötare, arbetsterapeuter, arbetsinstruktörer)
Sociala insatser för barn, ungdomar och familjer.
Cirka 23 anställda (socialsekreterare, fältassistenter,
kuratorer m.fl.)
Insatser för personer med missbruks/beroendeproblem. 12 anställda (socialsekreterare.).

140101

Ej bestämt

6 000 tkr

140101

Ej bestämt

4 000 tkr

140101

Ej bestämt

13 060 tkr

140101

Ej bestämt

7 265 tkr

100101 -131231
+ 2 år

1 555 tkr

Gällande verksamhetsavtal/entreprenadöverenskommelser
Fritidsgårdsverksamhet på västra
Södermalm

Behövs fler rader? Lås först upp formuläret genom att klicka på hänglåset i verktygsfältet ”Formulär”. Markera sedan en hel rad och högerklicka sedan på den markerade raden och välj ”Infoga rader”.
Lås sedan formuläret igen genom att åter klicka på hänglåset. Om du inte ser verktygsfältet ”Formulär”, gå till menyn VisaVerktygsfältFormulär och se till att ”Formulär” är förbockat.
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Område: Infrastruktur, stadsmiljö, skydd

Förteckning över planerade verksamhetsupphandlingar och befintliga verksamhetsavtal

Anvisning: redovisa, i tabellen nedan, för verksamhetsområdet vilka verksamheter som nämnden planerar upphandla i konkurrens. Ange tidsangivelser för när upphandling ska
ske samt planerad avtalsperiod. Redovisa även gällande verksamhetsavtal och entreprenadöverenskommelser för det aktuella verksamhetsområdet.
Tips: Använd tabb-knappen (eller uppåt- och nedåtpil) för att förflytta dig mellan fälten i formuläret. Det går endast att skriva text i de avsedda rutorna i denna mall.

Verksamhetens namn
(t.ex. boendets namn)

Verksamhet/objekt
(beskrivning)

Planerat startdatum för
upphandling

Avtalsperiod
(fr.o.m. - t.o.m.)

Uppskattat
upphandlingsvärde, tkr/år.

Planerade verksamhetsupphandlingar
Parkdrift Södermalm

Parkdrift Södermalm

120101

131001 - ej bestämt

Ej bestämt

Gällande verksamhetsavtal/entreprenadöverenskommelser
Parkdrift (Maria-Högalid)

Parkdrift (Maria-Högalid)

051001 - 130930

7 800 tkr

Parkdrift (Katarina-Sofia)

Parkdrift (Katarina-Sofia)

071001 - 130930

4 500 tkr

Behövs fler rader? Lås först upp formuläret genom att klicka på hänglåset i verktygsfältet ”Formulär”. Markera sedan en hel rad och högerklicka sedan på den markerade raden och välj ”Infoga rader”.
Lås sedan formuläret igen genom att åter klicka på hänglåset. Om du inte ser verktygsfältet ”Formulär”, gå till menyn VisaVerktygsfältFormulär och se till att ”Formulär” är förbockat.
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Förteckning över planerade verksamhetsupphandlingar och befintliga verksamhetsavtal

Område: Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg

Anvisning: redovisa, i tabellen nedan, för verksamhetsområdet vilka verksamheter som nämnden planerar upphandla i konkurrens. Ange tidsangivelser för när upphandling ska
ske samt planerad avtalsperiod. Redovisa även gällande verksamhetsavtal och entreprenadöverenskommelser för det aktuella verksamhetsområdet.
Tips: Använd tabb-knappen (eller uppåt- och nedåtpil) för att förflytta dig mellan fälten i formuläret. Det går endast att skriva text i de avsedda rutorna i denna mall.

Verksamhetens namn
(t.ex. boendets namn)

Verksamhet/objekt
(beskrivning)

Planerat startdatum för
upphandling

Avtalsperiod
(fr.o.m. - t.o.m.)

Uppskattat
upphandlingsvärde, tkr/år.

Planerade verksamhetsupphandlingar

Gällande verksamhetsavtal/entreprenadöverenskommelser

Behövs fler rader? Lås först upp formuläret genom att klicka på hänglåset i verktygsfältet ”Formulär”. Markera sedan en hel rad och högerklicka sedan på den markerade raden och välj ”Infoga rader”.
Lås sedan formuläret igen genom att åter klicka på hänglåset. Om du inte ser verktygsfältet ”Formulär”, gå till menyn VisaVerktygsfältFormulär och se till att ”Formulär” är förbockat.
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Område: Äldreomsorg

Förteckning över planerade verksamhetsupphandlingar och befintliga verksamhetsavtal

Anvisning: redovisa, i tabellen nedan, för verksamhetsområdet vilka verksamheter som nämnden planerar upphandla i konkurrens. Ange tidsangivelser för när upphandling ska
ske samt planerad avtalsperiod. Redovisa även gällande verksamhetsavtal och entreprenadöverenskommelser för det aktuella verksamhetsområdet.
Tips: Använd tabb-knappen (eller uppåt- och nedåtpil) för att förflytta dig mellan fälten i formuläret. Det går endast att skriva text i de avsedda rutorna i denna mall.

Verksamhetens namn
(t.ex. boendets namn)

Verksamhet/objekt
(beskrivning)

Planerat startdatum för
upphandling

Avtalsperiod
(fr.o.m. - t.o.m.)

Uppskattat
upphandlingsvärde, tkr/år.

Planerade verksamhetsupphandlingar
Kulltorps V o b

Vård- och omsorgsboende

130101

Centralupphandling

46 500 tkr

Nytorgsgårdens V o b

Vård- och omsorgsboende

130101

Centralupphandling

16 200 tkr

Nytorgsträffen

En öppen träfflokal för äldre inom Södermalms
stadsdelsområde.

130101

2 200 tkr

Gällande verksamhetsavtal/entreprenadöverenskommelser
Drift av Vintertullens vård och
omsorgsboende

Servicehus samt vård och omsorgsboende

Sofiagårdens V o b

Vård- och omsorgsboende

Sjöstadsgårdens V o b

Vård- och omsorgsboende

Kostentreprenad för särskilda boenden Tillagning och leveranser av kost

080401 - 120331
091101 - 121031
+ 2 år + 2 år + 2 år
091101 - 121031
+ 2 år + 2 år + 2 år
100401 - 130331
+ 2 år

Behövs fler rader? Lås först upp formuläret genom att klicka på hänglåset i verktygsfältet ”Formulär”. Markera sedan en hel rad och högerklicka sedan på den markerade raden och välj ”Infoga rader”.
Lås sedan formuläret igen genom att åter klicka på hänglåset. Om du inte ser verktygsfältet ”Formulär”, gå till menyn VisaVerktygsfältFormulär och se till att ”Formulär” är förbockat.

77 600 tkr
26 000 tkr
33 100 tkr
8 200 tkr
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Dagverksamhet för dementa

Hemtjänstinsatser nattetid.

Grindstugans dagverksamhet, inkl Guldägget, Villa
Magdalena dagverksamhet och Kofotens
dagverksamhet.
Avtalet förlängt 2 år + 2 år (SDN november 2009
och 2011).
Nattpatrull. Gemensam upphandling med Skarpnäck
och Enskede-Årsta-Vantör SDF.

Magdalenagårdens V o b

Vård- och omsorgsboende

Guldbröllopshemmets V o b

Vård- och omsorgsboende

Tellus fritidscenter, Tanto, KÖV

KÖV. Öppna fritidsverksamheter för pensionärer
boende i Stockholm

Bergsunds V o b

Vård- och omsorgsboende

Vindragarens V o b

Vård- och omsorgsboende

Katarinagårdens V o b
Hornskrokens V o b

Pensionat Hornskroken
Drift av Vintertullens vård och
omsorgsboende

Vård- och omsorgsboende
Överprövning pågår.
Vård- och omsorgsboende
Överprövning pågår.
KÖV. Erbjuder äldre personer med demenssjukdom
och som vårdas av anhörig att vistas längre eller
kortare tid.
Överprövning pågår.
Servicehus samt vård och omsorgsboende
Överprövning pågår.

080901 - 100831
100901 - 120831
120901 - 140831
101001 - 130930
+ 2år
101101 - 131031
+ 2 år + 2 år + 2 år
101101 - 131031
+ 2 år + 2 år + 2 år
110101 - 121231
+1 år + 1 år
110901 - 130930
+ 2 år + 2 år
110901 - 130930
+ 2 år + 2 år
120301 - 150131
2 år + 2 år + 2 år
120301 - 150131
2 år + 2 år + 2 år

10 700 tkr

3 000 tkr
36 800 tkr
25 400 tkr
5 200 tkr
70 600 tkr
19 300 tkr
28 800 tkr
39 600 tkr

120301 - 150131
2 år + 2 år + 2 år

3 000 tkr

120401 - 150131
2 år + 2 år + 2 år

90 800 tkr

Behövs fler rader? Lås först upp formuläret genom att klicka på hänglåset i verktygsfältet ”Formulär”. Markera sedan en hel rad och högerklicka sedan på den markerade raden och välj ”Infoga rader”.
Lås sedan formuläret igen genom att åter klicka på hänglåset. Om du inte ser verktygsfältet ”Formulär”, gå till menyn VisaVerktygsfältFormulär och se till att ”Formulär” är förbockat.

SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING

AKTIVITETSPLAN FÖR UPPHANDLING OCH KONKURRENS
VERKSAMHETSPLAN 2012 DNR 1257-2011-1.1

A D M I N I S T R AT I VA AV D E L N I N G E N

SID 8 (10)
2011-11-24

Område:Stöd och service personer med
funktionsnedsättning

Förteckning över planerade verksamhetsupphandlingar och befintliga verksamhetsavtal

Anvisning: redovisa, i tabellen nedan, för verksamhetsområdet vilka verksamheter som nämnden planerar upphandla i konkurrens. Ange tidsangivelser för när upphandling ska
ske samt planerad avtalsperiod. Redovisa även gällande verksamhetsavtal och entreprenadöverenskommelser för det aktuella verksamhetsområdet.
Tips: Använd tabb-knappen (eller uppåt- och nedåtpil) för att förflytta dig mellan fälten i formuläret. Det går endast att skriva text i de avsedda rutorna i denna mall.

Verksamhetens namn
(t.ex. boendets namn)

Verksamhet/objekt
(beskrivning)

Planerat startdatum för
upphandling

Avtalsperiod
(fr.o.m. - t.o.m.)

Uppskattat
upphandlingsvärde, tkr/år.

Planerade verksamhetsupphandlingar
Klubb Reimersholme och
Dagliga verksamheter, träfflokal m.m.
Reimersholme DV
Gällande verksamhetsavtal/entreprenadöverenskommelser
Reimersholme och Tantolunden

Gruppbostäder

Danvikstull och Hammarby

Dagliga verksamheter

Söders korttidshem,
Hammarbyhamnens GB

Korttidshem respektive gruppbostad

Tantolunden och Zinkensdamm

Dagliga verksamheter

Assistansenhet 1 och 2

Personlig assistans enl. LASS

Kreativt center

Daglig verksamhet för synskadade (KÖV)

Södermalms GB och Teckentullens DV Gruppbostad respektive daglig verksamhet för döva
Äppelgården och Stora Blecktornet

Dagliga verksamheter, träfflokal med mera

140101

Ej bestämt

090201 - 130131
+ 2 år + 2 år
090401 - 130331
+ 2 år
091001 - 130930
+ 2 år
100401 - 140331
+ 2 år
100501 - 140430
+ 2 år
100701 - 120930
1+1 år
110101 - 141231
+ 2 år
120201 - 150430
+ 2 år

Behövs fler rader? Lås först upp formuläret genom att klicka på hänglåset i verktygsfältet ”Formulär”. Markera sedan en hel rad och högerklicka sedan på den markerade raden och välj ”Infoga rader”.
Lås sedan formuläret igen genom att åter klicka på hänglåset. Om du inte ser verktygsfältet ”Formulär”, gå till menyn VisaVerktygsfältFormulär och se till att ”Formulär” är förbockat.

5 500 tkr

25 000 tkr
18 000 tkr
23 500 tkr
16 000 tkr
80 000 tkr
1 400 tkr
21 500 tkr
7 000 tkr

SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING

AKTIVITETSPLAN FÖR UPPHANDLING OCH KONKURRENS
VERKSAMHETSPLAN 2012 DNR 1257-2011-1.1

A D M I N I S T R AT I VA AV D E L N I N G E N

SID 9 (10)
2011-11-24

Förteckning över planerade verksamhetsupphandlingar och befintliga verksamhetsavtal

Område: Fritid och kultur/allmän fritidsverksamhet

Anvisning: redovisa, i tabellen nedan, för verksamhetsområdet vilka verksamheter som nämnden planerar upphandla i konkurrens. Ange tidsangivelser för när upphandling ska
ske samt planerad avtalsperiod. Redovisa även gällande verksamhetsavtal och entreprenadöverenskommelser för det aktuella verksamhetsområdet.
Tips: Använd tabb-knappen (eller uppåt- och nedåtpil) för att förflytta dig mellan fälten i formuläret. Det går endast att skriva text i de avsedda rutorna i denna mall.

Verksamhetens namn
(t.ex. boendets namn)

Verksamhet/objekt
(beskrivning)

Planerat startdatum för
upphandling

Avtalsperiod
(fr.o.m. - t.o.m.)

Uppskattat
upphandlingsvärde, tkr/år.

Planerade verksamhetsupphandlingar
Parklekarna Draken, Högalid och
Skånegläntan och öppna förskolorna
Draken och Skånegläntan
Parklekar och öppen förskola Björns
trädgård och Stora Blecktornsparken,

Parklek, öppen förskola

Parklek, öppen förskola (Intraprenadavtal)

09040 –120331
120401 - 14031
+ 1 år
09040 –120331
120401 - 14031
+ 1 år

Gällande verksamhetsavtal/entreprenadöverenskommelser

Behövs fler rader? Lås först upp formuläret genom att klicka på hänglåset i verktygsfältet ”Formulär”. Markera sedan en hel rad och högerklicka sedan på den markerade raden och välj ”Infoga rader”.
Lås sedan formuläret igen genom att åter klicka på hänglåset. Om du inte ser verktygsfältet ”Formulär”, gå till menyn VisaVerktygsfältFormulär och se till att ”Formulär” är förbockat.

4 600 tkr

3 000 tkr
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Område: Övrig verksamhet, särskilda insatser

Förteckning över planerade verksamhetsupphandlingar och befintliga verksamhetsavtal

Anvisning: redovisa, i tabellen nedan, för verksamhetsområdet vilka verksamheter som nämnden planerar upphandla i konkurrens. Ange tidsangivelser för när upphandling ska
ske samt planerad avtalsperiod. Redovisa även gällande verksamhetsavtal och entreprenadöverenskommelser för det aktuella verksamhetsområdet.
Tips: Använd tabb-knappen (eller uppåt- och nedåtpil) för att förflytta dig mellan fälten i formuläret. Det går endast att skriva text i de avsedda rutorna i denna mall.

Verksamhetens namn
(t.ex. boendets namn)

Verksamhet/objekt
(beskrivning)

Planerat startdatum för
upphandling

Avtalsperiod
(fr.o.m. - t.o.m.)

Planerade verksamhetsupphandlingar

Gällande verksamhetsavtal/entreprenadöverenskommelser

Kontaktuppgifter
Anvisning
Redovisa nedan kontaktuppgifter till den eller de personer som utsetts till förvaltningens kontaktperson/er i frågor rörande upphandling och konkurrens.

Kontaktperson i frågor rörande upphandling: Lars Ingvald, ank. 12 018

Uppskattat
upphandlingsvärde, tkr/år.

