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Delegering av ramavtalsupphandling
Förvaltningens förslag till beslut
1.Kungsholmens stadsdelsnämnd delegerar till socialnämnden att
för nämndens räkning genomföra upphandling av akut- och
korttidsplatser för vuxna.
2.Kungsholmens stadsdelsnämnd delegerar till Gillis Hammar,
förvaltningschef vid socialförvaltningen, att fatta beslut om
förfrågningsunderlag och tilldelningsbeslut samt att teckna avtal för
nämndens räkning.
3. Kungsholmens stadsdelsnämnd delegerar till Gillis Hammar att
fatta erforderliga beslut under upphandlingsprocessen.
4.Kungsholmens stadsdelsnämnd delegerar till Gillis Hammar att
besluta om eventuella förlängningar, förändringar, kompletteringar
och/eller tillägg till avtalet utifrån affärsmässiga grunder samt att
vid behov besluta om avbrytande av upphandlingen.

Maria M Laxvik
stadsdelsdirektör

Helena Åhman
avdelningschef

Ärendet
Upphandling av akut- och korttidsplatser för vuxna hemlösa
personer har upphandlats sedan tak-över-huvudet garantin
beslutades i Stockholms stad. Syftet med upphandlingarna är att
tillse att beslutet om tak-över-huvudet garantin kan uppfyllas.
Upphandlingen omfattar cirka 55 akut- och korttidsplatserna samt
minst sju extraplatser för vuxna hemlösa personer. Uppdraget omfattar
dygnet-runt-boende för akut nattlogi med frukost, lunch och middag
samt möjlighet att överbelägga med minst sju extraplatser i form av
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nattlogi vid hög efterfrågan. Upphandlingen är en kvalitetsupphandling
med fastslagen ersättning per nyttjad plats till leverantören.
Målgruppen är vuxna personer från Stockholms stad som fyllt 20 år
eller är äldre. Vidare riktar sig verksamheten till personer som är
hemlösa och som har eller haft missbruksproblem och/eller psykiska
problem och är i behov av akut dygnet-runt-boende, nattlogi eller
korttidsboende. Det kan även röra sig om planering för, eller i väntan
på, mer permanenta lösningar kring boende och/eller behandling.

Nuvarande avtal med Nytida AB, som tillhandahåller 55 akut- och
korttidsplatser på H-huset Skarpnäcksgården löper ut den
31 december 2018 och kan inte förlängas ytterligare varför en ny
upphandling behöver genomföras. Upphandlingen av H-huset har
tidigare gjorts som en entreprenadupphandling av
socialförvaltningen. Efter dialog med stadens juridiska avdelning
har socialförvaltningen kommit fram till att ändra
upphandlingsform till ett så kallat ramavtal och behöver därför
delegation från samtliga stadsdelsförvaltningar för att kunna
genomföra denna upphandling.
Upphandlingsdokumentet anger krav på leverantör, tjänstens innehåll
och kvalitetsnivå. Krav ställs bland annat på vad akut- och
korttidsplatserna ska erbjuda, personaltäthet och att de enskildas
trygghet och säkerhet tillförsäkras. En arbetsgrupp bestående av
upphandlare, jurist och verksamhetssekreterare från
socialförvaltningen kommer att arbeta med kvalificering och
utvärdering av anbud samt framtagande av förslag till
tilldelningsbeslut. Preliminär avtalsstart är den 1 januari 2019.
Avtalens slutdatum är, utan eventuell förlängning, den 31 december
2019. Möjlighet till förlängning av avtalet finns med ett + ett år.
Ramavtalstiden förlängs med ett år i taget om inte någon av parterna
skriftligen begärt att så inte ska ske senast sex månader före
avtalstidens utgång. Ramavtalet kan som längst gälla till och med den
31 december 2021.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom socialtjänstavdelningen. Ärendet är
behandlat i rådet för funktionshinderfrågor 2018-08-16, i
förvaltningsgruppen 2018-08-16 samt i pensionärsrådet 2018-08-20.

Fullmakt för ramavtalsupphandling

Tjänsteutlåtande
Dnr 2.2.-397-2018
Sida 3 (3)

Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningens försörjningsstöd och vuxenenhet har i olika
omfattning placerat klienter på Skarpnäcksgårdens H-hus genom
åren. Akut- och korttidsplatserna har varit en viktig resurs i arbetet
med hemlösa klienter med missbruksproblem och/eller psykiska
problem som varit i behov av akut dygnet-runt-boende, nattlogi eller
korttidsboende i väntan på, mer permanenta lösningar kring boende
och/eller behandling.
Förvaltningen föreslår att Kungsholmens stadsdelsnämnd delegerar
till socialnämnden att för nämndens räkning genomföra
upphandling av akut- och korttidsplatser för vuxna. Kungsholmens
stadsdelsnämnd delegerar till Gillis Hammar, förvaltningschef vid
socialförvaltningen, att fatta beslut om förfrågningsunderlag och
tilldelningsbeslut samt att teckna avtal för nämndens räkning.
Kungsholmens stadsdelsnämnd delegerar också till Gillis Hammar
att fatta erforderliga beslut under upphandlingsprocessen samt
beslut om eventuella förlängningar, förändringar, kompletteringar
och/eller tillägg till avtalet utifrån affärsmässiga grunder samt vid
behov besluta om avbrytande av upphandlingen.
Jämställdhetsanalys
Det finns ett stort behov av akut- och korttidsplatser för vuxna
hemlösa män och kvinnor. Tidigare har akut- och korttidsplatserna
erbjudits enbart män på H-huset Skarpnäcksgården, Nytida AB. I
förevarande upphandling har målgruppen reviderats och den riktar
sig nu till samtliga hemlösa personer från Stockholms stad, både
män och kvinnor. Förvaltningen gör bedömningen att
socialnämndens upphandling kommer att tillgodose både män och
kvinnors behov av akutboende på ett jämbördigt sätt.
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