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§ 22
Upphandling av cateringtjänster

Dnr 2.11.2-595/2015
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden godkänner förfrågningsunderlaget till
upphandlingen av cateringtjänster.
2. Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att fatta
tilldelningsbeslut och teckna avtal med vald leverantör.
3. Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att å
nämndens vägnar besluta om:
 partsbyte (parts rättigheter och skyldigheter får
överlåtas på annan) samt underteckna avtal om
partsbyte
 förlängning av avtal och uppsägning av avtal
 mindre justeringar av avtal
4. Paragrafen justeras omedelbart.
Ärendet
Inom socialförvaltningen finns ett flertal boendeverksamheter
och de flesta av verksamheterna har egen kostförsörjning. Denna
upphandling utgör ett komplement till verksamheternas egen
kostförsörjning i form av cateringtjänster. Upphandlingen avser
tillagning och leverans av kompletta varma måltider och
portionsförpackad kyld mat. Antal boende på de verksamheter
som idag erhåller catering är cirka 130.
Nuvarande avtal, vilket är tecknat med ISS Facility Services AB,
löper ut 31 maj 2016 och kan inte förlängas ytterligare. Med
denna upphandling avser socialnämnden att sluta avtal för
perioden från och med 1 juni 2016 fram till och med 31 maj 2018
med möjlighet till ett plus ett års förlängning.
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Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
27 oktober 2015.
Beslutsgång
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Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det
är förvaltningens. Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
Ersättaryttrande
Ersättaren Stina Bengtsson (C) lämnar följande ersättaryttrande.
Centerpartiet vill att all mat som serveras i Stockholms stads
verksamheter ska vara god, nyttig, antibiotikafri och tillagad med
klimatsmarta råvaror. Det är bra att staden upphandlar delvis
ekologiskt, men det räcker inte.
Mat ska produceras så nära de som äter den som möjligt. Det
gynnar såväl miljön som våra lokala matproducenter. Antibiotika
ska du få av din läkare, inte genom maten. Därför vill vi se krav
på närproducerat och antibiotikafritt i stadens upphandlingar av
matleveranser.
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