Aktivitetsplan Södermalms sdf
Analys
Förvaltningsorganisationen för Södermalms stadsdelsförvaltning är formad för att bland annat
tillgodose de krav som ställs vid verksamhetsupphandling. Beställar- och utförarfunktionerna
för omsorg om äldre och omsorg om funktionshindrade är tydligt åtskilda i organisationen.
Beställarfunktionen har ansvar för utformandet av verksamhetskraven i upphandlingen samt
för att det finns fungerande system för uppföljning av de krav som gäller för verksamheten.
En del i ansvaret för uppföljning av de krav som avtalats är att beställarfunktionen har i uppdrag att utveckla former för samverkan med entreprenören under avtalsperioden vad gäller
uppföljning och utvecklingsarbete. För att säkerställa upphandlingarnas kvalitet utifrån upphandlingsregler och policies och som stöd till beställarfunktionen finns i förvaltningen särskild upphandlingskompetens. Även ekonomi- och personalfunktionerna kommer att ha viktiga funktioner i samband med upphandlingar. De upphandlingar som framgår av aktivitetsplanen innebär att ett för förvaltningen mycket stort antal arbetsuppgifter som idag utförs av
medarbetare i kommunalt driven verksamhet kommer att utföras på entreprenad.
Inför varje upphandling beslutas om vilka verksamheter som ska upphandlas i en och samma
upphandling. Vid beslut om ”packeteringen” av upphandlingen kommer olika intressen att
vägas samman. Förvaltningen kommer utifrån de marknadsförutsättningar som föreligger
pröva olika möjligheter att ”packetera” upphandlingarna på ett sådant sätt att mindre företag
ges goda möjligheter att delta utan att för den skull göra avkall på att upphandlingen ger förutsättningar för sammanhållna vårdkedjor eller motsvarande och för nämnden goda totalekonomiska förutsättningar. Ytterligare en möjlighet att underlätta för mindre företag i samband
med upphandlingar är att ha en positiv inställning till att anbudsgivare i sitt anbud väljer att
låta underentreprenörer utföra vissa typer av arbetsuppgifter.

Egenregianbud
Normalt sett kommer förvaltningen inte att delta i upphandling med ett egenregianbud. I det
fall det finns skäl att frångå detta av något skäl kommer förvaltningen att ge nämnden möjlighet att ta ställning till detta. Ett sådant skäl kan vara att marknadssituationen bedöms vara
sådan att det för att åstadkomma en tillfredsställande konkurrens krävs ytterligare anbudsgivare. I det fall egenregianbud ska läggas inom verksamhetsområdena Bidrag och vuxenstöd eller
Förskoleavdelningen måste inför en sådan upphandling göras en tydlig organisatorisk åtskillnad mellan ansvar för egenregianbud och beställaransvar.

Avknoppning
Vad gäller avknoppning har förvaltningens administrativa avdelning ansvar för att förvaltningens anställda informeras om avknoppning. Medarbetare på förvaltningen som är intresse-

rade kommer uppmanas att ta kontaktar chefen för den administrativa avdelningen som i samråd med de berörda medarbetarna beslutar om stödinsatser utifrån de önskemål som medarbetarna redovisat.

Planerade verksamhetsupphandlingar
Omsorg om äldre
Följande verksamheter ska upphandlas inom äldreomsorgen. Förvaltningens förslag innebär
att upphandling av att vård- och omsorgsboendena Bergsund och Vindragaren inleds under år
2007. Upphandling av Vintertullens vård- och omsorgsboende pågår med start från och med
den 2008-04-01. Övriga verksamheter upphandlas i den ordning som anges nedan. Tidplan
och närmare förutsättningar för övriga upphandlingar kommer att presenteras i verksamhetsprogrammet för år 2008 och år 2009.
1. Vård- och omsorgsboende Bergsund och Vindragaren (ca 150 platser)
2. Vård och omsorgsboende Sofiagården, Nytorgsgården och Sjöstadsgården (ca 150
platser)
3. Vård- och omsorgsboende Tanto (ca 100 platser), dagverksamhet Kofoten (ca 15 platser)
4. Vård- och omsorgsboende Magdalenagården (ca 65 platser), dagverksamhet Villa
Magdalena (ca 25 platser)
5. Vård- och omsorgsboende Kulltorp (ca 80 platser)
6. Vård- och omsorgsboende Katarinagården och Guldbröllopshemmet (ca 100 platser),
dagverksamhet Grindstugan (ca 40 platser)
7. Vård- och omsorgsboende Hornskroken (ca 50 platser), pensionat Hornskroken (s k
KÖV, kommunövergripande verksamhet, 4 platser), fritidcenter Tellus (KÖV)
Omsorg funktionshindrade
Följande verksamheter ska upphandlas inom omsorg funktionshindrade. Förvaltningens förslag innebär att upphandling av Reimersholme gruppbostad (ca 40 platser) inleds under år
2007. Övriga verksamheter upphandlas i den ordning som anges nedan. Tidplan och närmare
förutsättningar för övriga upphandlingar kommer att presenteras i verksamhetsprogrammet för
år 2008 och år 2009.
1. Daglig verksamhet Hammarby och Blecktornet
2. Daglig verksamhet Zinkensdamms dagliga verksamhet och Tantolundens dagliga
verksamhet (ca 50 platser)
3. Gruppbostad Hammarbyhamnens gruppbostad (ca 25 platser) och korttidshem Söders
korttidshem (ca 25 regelbundet återkommande gäster)
4. Daglig verksamhet Danvikstull, Äppelgården och Färgargården (ca 50 platser)
5. Gruppbostad Tantolundens gruppbostad (ca 40 platser)
6. Gruppbostad Södermalms gruppbostad (ca 25 platser)
7. Daglig verksamhet Klubb Reimersholme (ca 15 platser) och Utgångspunkten (KÖV,
ca 15 platser)

Daglig verksamhet för synskadade (KÖV) drivs idag av Sensus. Avtalet löper ut den 30 juni
år 2008 med möjlighet till två års förlängning. Förvaltningen återkommer med förslag till att
utnyttja den möjlighet till förlängning som ges.
Social omsorg
Följande verksamheter ska upphandlas inom Bidrag och vuxenstöd. Verksamheterna upphandlas i den ordning som anges nedan. Tidplan och närmare förutsättningar för övriga upphandlingar kommer att presenteras i verksamhetsprogrammet för år 2008 och år 2009.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Södermalms beroendeteam (budget ca 7 mnkr per år)
Högalids fritidsgård
Preventionsenheten (budget ca 7 mnkr per år)
Arbetscentrum (budget ca 3 mnkr per år)
Servicegruppen (budget ca 2,5 mnkr per år)
Boendestöd (budget ca 10 ,mkr per år)

Förskoleavdelningen
Följande verksamheter ska upphandlas inom Förskoleavdelningen. Förvaltningens förslag
innebär att upphandling av parklekar och öppen förskola inleds under år 2007. Stödenheten
(förskolepsykolog, talpedagog etc) upphandlas under år 2008.

