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Gemensam upphandling av enstaka platser för vuxna
på hem för vård eller boende (HVB) inom
socialpsykiatrin enligt socialtjänstlagen
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden beslutar att delta i Stockholms stads gemensamma
upphandling av enstaka platser för vuxna på hem för vård eller boende (HVB)
inom socialpsykiatrin enligt socialtjänstlagen.
2. Stadsdelsnämnden delegerar till förvaltningschefen vid socialförvaltningen att
utarbeta ett förslag till förfrågningsunderlag, för ställningstagande i berörda
stadsdelsnämnder i juni 2012.
3. Stadsdelsnämnden delegerar till Leif Fransson, administrativ chef vid
socialförvaltningen, eller den han i sitt ställe förordnar, att företräda
stadsdelsnämnden i medbestämmandeförhandlingar i aktuell upphandling.
4. Omedelbar justering.

Ulla Thorslund
stadsdelsdirektör

Per-Ove Mattsson
avdelningschef

Sammanfattning
Samtliga stadsdelsnämnder och stadens socialnämnd har tidigare gemensamt
upphandlat enstaka platser på hem för vård eller boende (HVB) för vuxna inom
socialpsykiatrin. Nuvarande avtal löper ut i år och en ny upphandling måste därför
genomföras.
Socialnämnden föreslås genomföra och administrera även denna gemensamma
upphandling. I ett första steg föreslås socialnämnden utarbeta ett förslag till
förfrågningsunderlag, för beslut i stadsdelsnämnderna.
Telefon 08-508 18 000 Fax 08-508 18 099
E-post farsta@stockholm.se
Besöksadress Storforsplan 36. Farsta centrum
Postadress Box 113, 123 22 Farsta
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom socialförvaltningens administrativa avdelning samt dess
avdelning för stadsövergripande frågor. Det föreslagna tjänsteutlåtandet har
därefter bearbetats hos stadsdelsförvaltningen av stadsdelsdirektörens stab, i
samverkan med förvaltningens avdelning för vuxna.
Bakgrund och nuvarande avtal
Samtliga 14 stadsdelsnämnder och stadens socialnämnd har tidigare gemensamt
ramavtalsupphandlat enstaka platser på hem för vård eller boende (HVB) för
vuxna inom socialpsykiatrin enligt socialtjänstlagen. Den senaste upphandlingen
genomfördes och administrerades av dåvarande socialtjänstnämnden 2008 med
avtalsperiod 1 januari 2009 – 31 december 2010, med möjlighet till förlängning år
2011 och 2012. Avtalen har förlängts vid två tillfällen och kan efter år 2012 inte
förlängas ytterligare. En ny upphandling måste därför genomföras.
2009 års införande av valfrihetssystem enligt lagen om valfrihetssystem har inte
förändrat behovet av HVB för vuxna inom socialpsykiatri eftersom dessa boenden
inte omfattas av valfrihetssystemet.
Arbets- och beslutsprocess
Socialförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnderna ger socialförvaltningen i
uppdrag att genomföra och administrera även denna gemensamma upphandling.
Enligt föreslagen tidplan behandlar alla stadsdelsnämnder förslaget att delta i den
gemensamma upphandlingen under mars månad.
Under förutsättning av nämndernas beslut kommer sedan en arbetsgrupp
bestående av representanter från stadsdelsförvaltningarna samt upphandlare och
projektledare från socialförvaltningen att utarbeta ett förslag till förfrågningsunderlag, för behandling i berörda stadsdelsnämnder i juni 2012.
Under förutsättning av nämndernas beslut om förfrågningsunderlaget går
arbetsgruppen sedan vidare med publicering, anbudsöppning, kvalificering av
anbud samt framtagande av förslag till tilldelningsbeslut. Tilldelningsbeslut
föreslås fattas av socialnämnden, och en upphandlingsrapport lämnas till berörda
stadsdelsnämnder.
Fackliga medbestämmandeförhandlingar genomförs av socialförvaltningen efter
delegation från berörda nämnder.
Avtalstid
Avtalstiden kommer att sträcka sig från 1 januari 2013 till och med 31 december
2014, med möjlighet till förlängning i 2 år, med 1 år i taget.
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Uppföljning
Övergripande verksamhetsuppföljning kommer att ske genom socialförvaltningens
försorg i samverkan med socialförvaltningens verksamhetscontroller och
stadsdelsförvaltningarna medan ansvarig upphandlare svarar för avtalsuppföljning.
Förvaltningens förslag
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beslutar att delta i den gemensamma
upphandlingen av enstaka platser för vuxna på hem för vård eller boende (HVB)
inom socialpsykiatrin enligt socialtjänstlagen.
Nämnden föreslås vidare delegera till förvaltningschefen vid socialförvaltningen
att utarbeta ett förslag till förfrågningsunderlag, för ställningstagande i berörda
stadsdelsnämnder i juni 2012.
Leif Fransson, administrativ chef på socialförvaltningen, eller den han i sitt ställe
förordnar, föreslås ges delegation att företräda stadsdelsnämnden i
medbestämmandeförhandlingar inom aktuell upphandling.

