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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.

All verksamhet som inte är myndighetsutövning ska konkurrensutsättas. Utifrån lagstiftning och stadens regler genomförs upphandlingar på ett sådant sätt att
även mindre aktörer har möjlighet att konkurrera. Detta sker t ex genom en förnuftig paketering och att förfrågningsunderlagen formuleras och görs så tydliga
som möjligt. All verksamhet som inte är myndighetsutövning ingår i aktivitetsplanen med några undantag. Dessa gäller vissa administrativa funktioner som är
föremål för organisationsöversyn i staden, de kommunövergripande habiliteringsenheterna, som drivs av nämnden efter skatteväxling med landstinget, samt
trygghetslarm, där upphandling skulle medföra en hög extra kostnad för utköp av larmutrustning. I omsorgen om äldre och funktionshindrade - som utgör nästan
hälften av stadsdelsnämndens verksamhet - drivs över 90 procent av verksamheten av olika företag. Stadsdelsnämnden köper platser i vård- och
omsorgsboenden från ett 50-tal olika utförare inom och utom stadsdelsområdet. Inom hemtjänstens kundval finns ca 40 olika utförare inom stadsdelsområdet
samt en egen- regiverksamhet. Två gruppbostäder för funktionshindrade är konkurrensutsatta, en drivs på entreprenad och en i intraprenad.
Aktivitetsplanen kommer att revideras årligen.
Egenregianbud
Anvisningar
Redovisa inom vilka verksamhetsgrenar egenregianbud kommer att utarbetas.

I upphandlingar som är aktuella 2008-2009: Inom Individ- och familjeomsorgen avses egenregianbud läggas på upphandlingen av verksamheter inom
socialpsykiatrin.

Avknoppning
Anvisningar
Redovisa hur nämnden avser arbeta för att underlätta och stimulera avknoppning.
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Stadsdelsnämnden arbetar med att på olika sätt aktivt stimulera personal som önskar avknoppa verksamhet. Medarbetare och chefer har fått information om
möjligheten att genom avknoppning driva verksamhet i egen regi. På chefsmöten har frågan lyfts fram. Ansvariga från kansliet för Avknoppning, valfrihet och
upphandling har medverkat vid möte med alla chefer inom stadsdelsförvaltningen, då information gavs om stadens upphandlingspolicy, det stöd staden centralt
kan ge i form av seminarier och frågor och svar via webben.
På stadsdelens intranät finns en länk som heter Avknoppning, valfrihet och upphandling. Där finns all information samlad för att personal inom förvaltningen på
ett enkelt sätt skall kunna ta del av och hålla sig informerad om det som händer och vad som gäller. I stadsdelsförvaltningens personalblad informeras om
möjligheten till avknoppning och var mer information finns att få. All personal informeras på det sättet om möjligheterna samt om förvaltningens öppna och
positiva inställning till personal som önskar driva verksamheten i egen regi. Intresset har dock varit begränsat, troligen beroende på att en stor del av
verksamheten redan drivs av privata utförare.
I samband med förskoleutbyggnaden i stadsdelsområdet har enskilda anordnare bjudits in för att få information om den planerade utbyggnaden. Flera anordnare
har anmält att de är intresserade av att följa arbetet och eventuellt vara den som driver någon eller några av de nya förskolorna.
Stadsdelsförvaltningen bistår enskilda anordnare som etablerar sig i stadsdelsområdet med information om förskolekön och hänvisar föräldrar ur den
kommunala kön att också kontakta de enskilda anordnarna.
I foldern Barnomsorg på Kungsholmen och Essingeöarna finns de enskilt drivna förskolorna förtecknade med namn, adress och telefonnummer. Förvaltningen
arbetar med att på olika sätt underlätta för föräldrar att komma i kontakt med de enskilda anordnarna. Ett sätt är att de enskilda anordnarna har en länk till deras
respektive hemsida från stadsdelsförvaltningens hemsida.
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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
Fleminggatans gruppboende,
Tegelladans och Polhemsgatans
stödboende samt boendestöd

Boenden och boendestöd inom socialpsykiatrin

Pågår

090901 - 120831
+2år +2år

Personliga ombud

Gem. stadsdelsnämder och socialtjänstförvaltningen

pågår

Ej fastställt

Budget- och skuldrådgivning

Gemensamt med Norrmalm, Östermalm och
Södermalm

1:a halvåret 2009

12 000 tkr
tkr

090901 – 110831

600 tkr

Gällande verksamhetsavtal/entreprenadöverenskommelser
Vård- och stödboende för barn,
ungdomar och familjer

Ramavtal med olika utförare, gemensam upphandling
för stadsdelsnämnderna

070101 - 091231
+ 1 år

5 500 tkt

Olika former av missbruksvård

Gem. stadsdelsnämder och socialtjänstförvaltningen

080101 - 091231

3 600 tkr

Gem. stadsdelsnämnder och socialtjänstförvaltningen

040101 - 081231

8 300 tkr

Gemensam för stadsdelsnämnder och
socialtjänstförvaltningen

030201-090131

Sjukskötersketjänster kväll och natt

070601-090731

Olika former av boenden för vuxna
med psykiska funktionshinder
Personliga ombud för personer med
psykiska funktionsnedsättningar
Fleminggatans gruppboende
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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
Plaskdammar

Drift och skötsel av Kungsholmens plaskdammar

1:a kvart. 2009

Rålambshovsparken

Anläggning av skateboardpark

1: a kvart. 2009

2009-03-29 -- 2010-03-28

400 tkr
5 000 tkr

Gällande verksamhetsavtal/entreprenadöverenskommelser
Drift och underhåll av parker

Skötsel av Kungsholmens parker

Plaskdammar och fontäner

Kungsholmen på parkmark

Årsentreprenad underhållsåtgärder
och investeringar

Kungsholmens parker

Konsultuppdrag landskapsarkitekter

Kungsholmens parker

2008-10-01 – 2011-09-30
Möjlighet till förlängning
1+1+1 år t o m 2014
2004-03-29 -- 2007-03-28
förlängt t o m 2009-03-28
2008-04-15--2009-03-31
möjlighet till förlängning
1+1 år t o m 2011
2008-03-15--2010-03-15
möjlighet till förlängning
1+1 år t o m 2012

5 600 tkr
145 tkr
Ca 2 000 tkr

Ca 800 tkr
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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
Pilträdets servicehus med dagvården
Gläntan

Servicehus samt dagvård för äldre med fysisk
funktionsnedsättning

Hemtjänst i egen regi

Städning i enskildas hem

pågår

090601 - 120531

24 700 tkr

Dec 2008

081101-090831

380 tkr

Gällande verksamhetsavtal/
entreprenadöverenskommelser
Serafens vård- och omsorgsboende

Vård- och omsorgsboende

080201 - 110131 + 2 år

77 000 tkr

Solbackens vård- och omsorgsboende

Vård- och omsorgsboende

071201 - 100531 + 2 år

33 800 kr

Lidnersgårdens dagverksamhet

Dagvård för dementa

071201 - 100531 + 2 år

1 600 tkr

Fridhemmets servicehus med
dagvården Titania

Servicehus och dagvård med social inriktning

S:t Eriks vård- och omsorgsboende

Vård- och omsorgsboende

Alströmerhemmets vård- och
omsorgsboende
Pilträdets servicehus med dagvården
Gläntan
Vård- och omsorgsboenden
Gällande verksamhetsavtal/
entreprenadöverenskommelser

080601-120531
+ 1 år + 1 år
050201 – 110131

17 300 tkr
15 900 tkr

Vård och omsorgsboende

050201 - 110131

49 800 tkr

Servicehus och dagvård för äldre med fysisk
funktionsnedsättning

061201 - 090531

24 700 tkr

Medicinsk fotvård

080901-090831 +1år +1 år

140 tkr
Område:
Äldreomsorg

S

K UNG SHOL ME NS STAD SDE L SFÖRVALT NI NG

AKTIVITETSPLAN FÖR UPPHANDLING OCH KONKURRENS
SID 6 (10)

VERKSAMHETSPLAN 2009
B I L AG A 3

Ramavtal enstaka platser i vård- och
omsorgsboende
Trygghetslarm

2008-12-17

Gemensamt för samtliga sdn, görs av
äldreförvaltningen
Trygghetslarm i ordinärt boende, två servicehus och
ett vård- och omsorgsboende

080701 – 100630
+2 år +2 år

82 600 tkr

080401 - 130331

3 000 tkr

Hemtjänst i egen regi

Hemtjänst kvälls- och nattetid

071201-100331

91 tkr

Hemtjänst i egen regi

Distribution av dagligvaror

051001-090930 + 1år

100 tkr

Hemtjänst i egen regi

Städning i enskildas hem

081101-090831

380 tkr

Ramavtal för hemtjänst

Gemensamt för samtliga sdn, görs av
äldreförvaltningen

070101 – 080301
+ 1 år + 1 år
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Förteckning över planerade verksamhetsupphandlingar och befintliga verksamhetsavtal

Område:Stöd och service personer med funktionsnedsättning

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
Gruppbostäder i nyproduktion

Gruppbostäder för vuxna med funktionsnedsättning

2009

ej fastställt

Bergsgården och Västerbroplans
dagliga verksamheter

Daglig verksamhet för vuxna med
funktionsnedsättning

2010

ej fastställt

20 400 tkr

Kungsholmens korttidshem

Korttidshem för ungdomar med funktionsnedsättning

2010

ej fastställt

4 300 tkr

081201- 111130 +2 år

11 000 tkr

081201- 111130 +2 år

16 300 tkr

Gällande verksamhetsavtal/entreprenadöverenskommelser
Gruppbostäderna Kungsholmstorg och
Gruppbostäder för vuxna med funktionsnedsättning
Kristineberg
Gruppbostäderna Strandparken,
Gruppbostäder för vuxna med funktionsnedsättning
Herden, Linden och Tegelpråmen
Intraprenad
Hem för vård och boende, bostad med särskild
Ramavtal enstaka platser
service för barn och vuxna samt daglig verksamhet.
Gemensamt alla sdn.

37 000 tkr
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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

Gällande verksamhetsavtal/entreprenadöverenskommelser
Koloniverksamhet

Ramavtal med olika utförare, samtliga sdn

080101 – 091231 + 1 år

1 150 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.)

Gällande verksamhetsavtal/entreprenadöverenskommelser
Konsumentvägledning

Gemensamt avtal med övriga stadsdelsnämnder i
innerstaden samt Hägersten-Liljeholmen.

2008-10-01 -

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

Merike Andersson, personalkonsulent, tfn 508 08 042, e-post: merike.andersson@kungsholmen.stockholm.se (avknoppning)
Gudrun Staf-Torstensson, upphandlare, tfn 508 08 021, e-post: gudrun.staf-torstensson@kungsholmen.stockholm.se (upphandling)
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