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RINKEBY-KISTA STADSDELSNÄMND

AKTIVITETSPLAN FÖR UPPHANDLING OCH KONKURRENS
SID 1 (5)
2007-11-12

Kontaktperson på Förnyelseavdelningen: Maria Laxvik, tfn 508 29 424
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 skall motiven för detta redovisas. 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. Du kan inte ändra övrig text.

Nedan redovisas de verksamhetsupphandlingar som är möjliga att genomföra vid Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd kommande år. I planen redovisas endast den
fasta tiden för avtal. Generellt förlängs ingångna avtal i två år med ett år i taget så att den sammanlagda avtalstiden blir fyra år. För vissa områden, ex tekniska
upphandlingar, kan den sammanlagda avtalstiden vara längre.
I aktivitetsplanen redovisas ej centralt och lokalt genomförda upphandlingar av försörjningskaraktär ex. varor och tjänster..
En del upphandlingar genomförs som gemensamma upphandlingar då nämnder går samman i olika konstellationer, ex alla stadsdelsnämnder och/eller
socialtjänstnämnden mfl. Detta gäller i stor utsträckning upphandlingar inom socialtjänsten bla missbruksvård, familjevårdshem mm. Vid varje enskild
upphandling då nämnder går samman föreläggs nämnden i särskilda ärenden om man avser delta eller ej.
Förvaltningen diskuterar fn hur arbetsmarknadsutbildningar ska kunna upphandlas. Ofta planeras och genomförs insatser inom detta område med kort varsel. De
insatser som återkommer och är kända långt i förväg är möjliga att upphandla. Förvaltningen avser att ta upp dessa upphandlingar i särskilda ärenden.

Egenregianbud
Anvisningar
Redovisa inom vilka verksamhetsgrenar egenregianbud kommer att utarbetas.

Bilaga 3

För att stimulera mindre aktörer har datum för upphandling av objekt inom samma verksamhetsområden lagts vid olika tillfällen. Det är även viktigt att
”paketeringen” av verksamhet stimulerar mindre aktörer bla genom att anbud ska kunna läggas på enskilda objekt ex fritidsverksamheten (en eller flera
fritidsgårdar, kvartersgårdar och parklekar).
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Förvaltningen kommer vid varje enskild upphandling att föreslå om egenregianbud från förvaltningen ska lämnas eller ej. Då nämnden uppdrar till förvaltningen
att lämna egenregianbud kommer extern och/eller intern konsult att anlitas för att säkerställa att jäv ej föreligger.

Avknoppning
Anvisningar
Redovisa hur nämnden avser arbeta för att underlätta och stimulera avknoppning.

Funktionen handhas av tjänsteman vid kansliavdelningen
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SID 3 (5)
2007-11-12

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
Fritidsgården Kista

Fritidsverksamhet för tonåringar med utvidgat
uppdrag 10-12 år

080101

080701-100630

5 400 tkr

Fritidsgården Rinkeby + parklek

Fritidsverksamhet för tonåringar med utvidgat
uppdrag 10-12 år eventuellt inklusive parklek

090101

090701-110630

6 800 tkr +
2 000 tkr

Fritidsgården Akalla

Fritidsverksamhet för tonåringar

090101

100101-111231

4 000 tkr

Fritidsgården Husby

Fritidsverksamhet för tonåringar

090101

100101-111231

4 000 tkr

Reactor

Fritidsverksamhet för äldre ungdomar

100101

110101-121231

4 000 tkr

Personligt ombud

(central upphandling, socialtjänstförvaltningen)

08 07 01

090701-110630

500 tkr

090101

090101-101231

3 300 tkr

071101

080901-enl stadens
entreprenadupphandling

16 000 tkr

Öppen förskola
Akalla äldreboenden

Äldreboende med heldygnsomsorg, hemsjukvård och
rehab.
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Verksamhetens namn
(t.ex. boendets namn)
Rinkeby servicehus och äldreboenden
Rinkeby-Kista dagliga verksamheter

Verksamhet/objekt
(beskrivning)
Servicehus, äldreboende med heldygnsomsorg,
hemsjukvård och rehab
Daglig verksamhet för personer med
funktionsnedsättning, LSS

Planerat startdatum för
upphandling

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

Uppskattat
upphandlingsvärde, tkr/år.

071201

081001-110930

38 500 tkr

080901

090901-110831

19 200 tkr

Gruppbostader i Kista, två enheter

Drift av gruppbostäder, LSS

090901

100901-120831

27 500 tkr

Gruppbostäder i Kista, två enheter

Drift av gruppbostäder, LSS

100101

110101-130101

28 200 tkr

Kista äldreboende

Äldreboenden med heldygnsomsorg för
korttidsboende, demensboende och ålderdomshem
sjukskötersketeam och rehabteam

090101

100301-130228

49 500 tkr

Kista servicehus

Driften av servicehus

100101

110101-140101

35 500 tkr

MST

Social omsorg – i samarbete med övriga staden

080701

090701-110630

3 000 tkr

Boendestöd psyk

Social omsorg

090701

100630-120531

4 000 tkr

Sysselsättning psyk

Social omsorg

090701

100630-120531

3 600 tkr

Gruppboende socialpsykiatri

Social omsorg

090701

100630-110531

7 000 tkr

Ungdomsmottagningen

Social omsorg – gemensamt med landstinget

090101

100101-111231

3 500 tkr

Vaktmästeri och reception i
förvaltningen

Vaktmästeri- och receptionsfunktionerna i hela
förvaltningen

090101

090701-110630

4 200 tkr

Medborgarkontoret

under utredning

090101
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Gällande verksamhetsavtal/entreprenadöverenskommelser
Gatu- och parkskötsel i Rinkeby *

Skötsel av grönområden mm

070901

081001-130930

3 500 tkr

Gatu- och parkskötsel i Kista

Skötsel av grönområden mm

070901

081001-130930

8 000 tkr

* Förutsätter att avtal avslutas 2008

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

Johan Appelgren tel 50802020

