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Socialnämnden

Socialnämndens sammanträde 2020-09-29
Plats och tid:
Kallade:
Underrättade:
Meddela närvaro:
Information:

Storskär/Norrskär , kl. 14:00
Ledamöter
Ersättare
Meddela närvaro till nämndens sekreterare, johanna.frunck@vaxholm.se
Ärendena har delats in i A- och B-ärenden. Detta innebär att de ärenden som
är markerade med A inte kommer att föredras och att de ärenden som är
markerade med B kommer att föredras under sammanträdet. Vid frågor om
A-ärenden, kontakta gärna förvaltningen innan sammanträdet.
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Upphandling Vaxholms äldreboende

Camilla Lundholm

Lena Hallberg (C)
Ordförande
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Socialförvaltningen
Camilla Lundholm
Utförarchef

Upphandlingsunderlag drift särskilt boende
Förslag till beslut
1. Socialnämnden godkänner upphandlingsunderlaget för drift av särskilt boende.
2. Socialnämnden uppdrar åt förvaltningschef att inför annonsering uppdatera
upphandlingsunderlaget med avseende på MBL-förhandling, aktuell statistik, samt redaktionella
och layoutmässiga ändringar.
3. Socialnämnden uppdrar åt förvaltningschef att hantera kompletteringar, frågor och svar
gällande upphandlingsunderlaget under anbudstiden.

Ärendebeskrivning
Särskilt boende för äldre i Vaxholm drivs sedan 1/11 2018 av Vaxholms stad. Socialnämnden har
uppdragit åt förvaltningen att ta fram upphandlingsunderlaget avseende drift av särskilt boende.
En styrgrupp bestående av förvaltningschef, ekonomichef samt berörda tjänstemän med kunskap inom
området har tagit fram förslag på upphandlingsunderlag. Även andra förvaltningar, tex måltidsenheten,
hållbarhetsenheten, har involverats i arbetet med framtagande för att få ett så heltäckande underlag
som möjligt. Socialförvaltningen har genom omvärldsbevakning bildat sig en uppfattning om väsentliga
delar i ett upphandlingsunderlag av denna typ.
En jurist, sakkunnig inom upphandling, och specialist på kravställande i liknande upphandlingar har
deltagit i arbetet med att ta fram föreliggande förslag på upphandlingsunderlag. Inför upphandlingen
har boende, anhöriga, personal och pensionärsföreningar getts möjlighet att inkomma med förslag och
idéer som beaktats i arbetet med underlaget.
Socialnämnden tog, vid ett första möte i mars 2020, fram viktiga nyckelord som ska väga tungt i
upphandlingsunderlaget. Flera informationsmöten har hållits med socialnämndens presidium där
löpande information lämnats om arbetets gång. Socialnämndens ledamöter har givits möjlighet att
inkomma med synpunkter vid två nämndsammanträden då information samt tidplan lämnats om
upphandlingsunderlaget.
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Inför tilldelningsbeslut kommer upphandlingsrapporten att finnas tillgängligt i pappersform på
Kommunhuset, preliminärt, från kl. 14.00 den 13/11 för nämndbeslut samma datum.
I upphandlingsrapporten kommer de företag som lämnat anbud att redovisas. Vidare redovisas
mervärdespoängen samt en sammanfattning om hur poängbedömningen är framtagen.

Bedömning
Upphandlingsunderlaget utgör grund för socialnämndens möjligheter till uppföljning under avtalstiden.
Upphandlingsunderlaget skall därmed vara så konstruerat, att det möjliggör uppföljning och utveckling
av verksamheterna. Föreliggande upphandlingsunderlag bedöms av förvaltningen ge möjlighet till detta.
Därtill finns det i upphandlingsunderlaget angivet hur socialnämnden skall agera i händelse av att
utföraren inte uppfyller de krav som ställs i kravspecifikationen. Föreliggande upphandlingsunderlag har
utformats för att möta utförarens behov av tydlighet och för att skapa en strukturerad dialog mellan
Staden och utföraren i syfte att utveckla verksamheten och säkerställa kvalitet i de upphandlade
verksamheterna

Måluppfyllelse
Socialnämndens övergripande mål har legat till grund för framtagandet av upphandlingsunderlaget.
Samtliga målområden har beaktats i såväl avtalstext som kravspecifikation.

Finansiering
Finansiering sker inom ram

Uppföljning och utvärdering
Uppföljning av avtal och verksamhet ska ske i enlighet med vad som står angivet i
upphandlingsunderlaget.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande 2018-08-15, Camilla Lundholm

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Camilla Lundholm, Socialförvaltningen

För kännedom:

Anna Holm, Kommunledningskontoret
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