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Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Södertörns upphandlingsnämnd Protokoll 2 (13)

Sammanträdesdatum
2016-04-06

Plats och tid Lokal 5D.03, Haninge kommunhus
Onsdag 2016-04-06, kl. 15.00–16.30

Beslutande Raymond Svensson, ordförande (C)
Anna Ljungdell (S)
Harry Bouveng (M)

Övriga 
deltagande

Mikael Blomberg, upphandlingschef, KSF
Sandra Li Gustafsson, upphandlare, KSF
Jonathan Peduru-Aratchi, nämndsekreterare, KSF



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Södertörns upphandlingsnämnd Protokoll 3 (13)

Sammanträdesdatum
2016-04-06

Justeringens 
plats och tid

Kansliet, kommunstyrelseförvaltningen 2016-04-22

Paragrafer 10-16

Sekreterare
Jonathan Peduru-Aratchi

Ordförande
Raymond Svensson (C)

Justerare
Anna Ljungdell (S)



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Södertörns upphandlingsnämnd Protokoll 4 (13)

Sammanträdesdatum
2016-04-06

ANSLAG/BEVIS

Justeringen av Södertörns upphandlingsnämnds protokoll 
tillkännages genom anslag. Datum då anslaget sätts upp och tas 
ned framgår nedan.

Beslutande organ Södertörns upphandlingsnämnd

Sammanträdesdatum 2016-04-06

Datum då anslaget 
sätts upp

2016-04-25

Datum då anslaget
tas ned

2016-05-17

Förvaringsplats för 
protokollet

Kansliet, kommunstyrelseförvaltningen

Underskrift
Jonathan Peduru-Aratchi, 
sekreterare



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Södertörns upphandlingsnämnd Protokoll 5 (13)

Sammanträdesdatum
2016-04-06

Innehållsförteckning

Ärende Sida
§ 10 Godkännande av dagordning .................................................................................6
§ 11 Val av justerare.......................................................................................................7
§ 12 Information..............................................................................................................8
§ 13 Ekonomisk uppföljning............................................................................................9
§ 14 Godkännande av förfrågningsunderlag gällande upphandling av HVB vuxna 

med beroendeproblematik ....................................................................................10
§ 15 Delegationsbeslut .................................................................................................12
§ 16 Meddelanden ........................................................................................................13



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Södertörns upphandlingsnämnd Protokoll 6 (13)

Sammanträdesdatum
2016-04-06

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 10 Godkännande av dagordning

Förslag till beslut
1. Södertörns upphandlingsnämnd godkänner föreliggande 

dagordning.

Södertörns upphandlingsnämnds beslut
1. Södertörns upphandlingsnämnd godkänner föreliggande 

dagordning.
__________



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Södertörns upphandlingsnämnd Protokoll 7 (13)

Sammanträdesdatum
2016-04-06

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 11 Val av justerare

Förslag till beslut
1. Södertörns upphandlingsnämnd beslutar utse Anna Ljungdell (S) 

jämte ordföranden Raymond Svensson (C) att justera dagens 
protokoll.

Södertörns upphandlingsnämnds beslut
1. Södertörns upphandlingsnämnd beslutar utse Anna Ljungdell (S) 

jämte ordföranden Raymond Svensson (C) att justera dagens 
protokoll.

__________



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Södertörns upphandlingsnämnd Protokoll 8 (13)

Sammanträdesdatum
2016-04-06

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 12 Information

Aktuella rättsprocesser (muntlig information)
Nytt från förvaltningen (muntlig information)
Advisory Board (muntlig information) - Tidigare informations 
ärende från sammanträdet 2016-02-16 som återupptas.
Plan för finansiering av nya tjänster (muntlig information)

Överläggningar i Södertörns upphandlingsnämnd
Informationsärendet om inrättande av Advisory Board återupptas 
och redogörs för.
Det finns ett uppdrag från Södertörns upphandlingsnämnd till 
Upphandling Södertörn att ta fram förslag till ett rådgivande organ 
till nämnden, Advisory Board. Uppdraget grundar sig på del av det 
beslut som fattades av kommunfullmäktige vid inrättandet av 
nämnden. Beslutet anger att Södertörns upphandlingsnämnd ska 
inrätta ett Advisory Board.
Det har bedömts som så att det är svårt att se vad ett Advisory 
Board egentligen ska kunna bistå nämnden med. Förslagsvis bör 
detta uppdrag lyftas bort från nämnden och därmed tas upp med 
respektive kommun.
Södertörns upphandlingsnämnd lämnar därmed ett uppdrag till 
Upphandling Södertörn att ta fram en skrivelse ställd till respektive 
kommuns kommunfullmäktige med förslag om att entlediga 
nämnden från uppdraget att inrätta Advisory Board samt därtill 
tillhörande och/eller angränsande åligganden.

Södertörns upphandlingsnämnds beslut
1. Lämnar uppdrag enligt ovan till Upphandling Södertörn att ta 

fram skrivelse om entledigande från uppdrag att inrätta ett 
Advisory Board.

__________

Dnr SUN 2016/45



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Södertörns upphandlingsnämnd Protokoll 9 (13)

Sammanträdesdatum
2016-04-06

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 13 Ekonomisk uppföljning

Sammanfattning
Den ekonomiska redovisningen föredras muntligen av 
upphandlingschefen. Se bifogad bilaga.

Underlag för beslut
- Ekonomisk uppföljning, period 20160101-20160405

Förslag till beslut
1. Uppföljningen godkänns.

Södertörns upphandlingsnämnds beslut
1. Uppföljningen godkänns.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Nynäshamns kommun



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Södertörns upphandlingsnämnd Protokoll 10 (13)

Sammanträdesdatum
2016-04-06

Justerare Utdragsbestyrkande

Dnr SUN 2016/35

§ 14 Godkännande av förfrågningsunderlag 
gällande upphandling av HVB vuxna med 
beroendeproblematik

Sammanfattning
Upphandling Södertörn genomför en upphandling av platser på 
hem för vård eller boende (HVB) för vuxna med problematik 
gällande missbruk av alkohol, narkotika eller andra 
beroendeframkallande substanser. Upphandlingen avser HVB-
platser för personer från 18 år och uppåt.
Upphandlingen är samordnad för Haninge kommun och 
Nynäshamns kommun. Syftet med den samordnade upphandlingen 
är att utifrån kommunernas behov upphandla på ett resurs- och 
kostnadseffektivt sätt. Samordningen leder därtill till tidsbesparing 
för leverantörerna och ökar förutsättningarna för fler och bättre 
anbud.
Under 2015 köpte Haninge kommun insatser enligt ovan till ett 
värde av ca 32 miljoner kronor. Motsvarande siffra för 
Nynäshamns kommun är ca 8 miljoner kronor.

Underlag för beslut
- Tjänsteutlåtande 2016-04-06 - Godkännande av 
förfrågningsunderlag gällande upphandling av HVB vuxna med 
beroendeproblematik
OBS! Nedanstående utgör sekretesshandlingar.
- Utvärderingsmodell
- Upphandlingsföreskrifter
- Skallkrav
- Kommersiella villkor
- Bilaga 1 - Krav på urvalsparametrar
- Bilaga 2 - Anbudsformulär
- Bilaga 3 - Referenser



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Södertörns upphandlingsnämnd Protokoll 11 (13)

Sammanträdesdatum
2016-04-06

Justerare Utdragsbestyrkande

- Bilaga 4 - PUL biträdesavtal Haninge
- Bilaga 5 - PUL biträdesavtal Nynäshamn
- Bilaga 6 - Dummy-urvalsmatris

Förslag till beslut
Södertörns upphandlingsnämnd beslutar att
1. Godkänna utskickat förslag till förfrågningsunderlag gällande 

upphandling av HVB vuxna med beroendeproblematik
2. Uppdra åt upphandlingschefen att godkänna slutligt förslag på 

förfrågningsunderlag innan annonsering.
3. Uppdra åt upphandlingschefen att godkänna 

förfrågningsunderlagen gällande HVB samt boende med 
särskild service samt HVB Barn och Unga som följer samma 
princip.

Södertörns upphandlingsnämnds beslut
Södertörns upphandlingsnämnd beslutar att
1. Godkänna utskickat förslag till förfrågningsunderlag gällande 

upphandling av HVB vuxna med beroendeproblematik
2. Uppdra åt upphandlingschefen att godkänna slutligt förslag på 

förfrågningsunderlag innan annonsering.
3. Uppdra åt upphandlingschefen att godkänna 

förfrågningsunderlagen gällande HVB samt boende med 
särskild service samt HVB Barn och Unga som följer samma 
princip.

__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Mikael Blomberg (KSF)
För kännedom: Nynäshamns kommun



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Södertörns upphandlingsnämnd Protokoll 12 (13)

Sammanträdesdatum
2016-04-06

Justerare Utdragsbestyrkande

Dnr SUN 2016/16

§ 15 Delegationsbeslut

Enligt 6 kap. 35 § kommunallagen ska delegationsbeslut anmälas 
till Södertörns upphandlingsnämnd.
Upphandling Södertörn vid kommunstyrelseförvaltningen redovisar 
delegationsbeslut samt ordförandebeslut enligt bilagor.

Underlag för beslut
Anmälan av delegationsbeslut inom Södertörns 
upphandlingsnämnds verksamhetsområde, period 20160216-
20160406.

Förslag till beslut
1. Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna.

Södertörns upphandlingsnämnds beslut
1. Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Nynäshamns kommun



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Södertörns upphandlingsnämnd Protokoll 13 (13)

Sammanträdesdatum
2016-04-06

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 16 Meddelanden

Där inget annat anges finns meddelanden hos nämndsekreteraren.
 
Handlingar för kännedom
-
 
Handlingar för verkställighet
Motion från Samuel Skånberg (V) om kollektivavtalsliknande 
villkor i upphandling (KS 2016/151).
 
__________



Upphandling Södertörn Tel Haninge 08-606 90 15 Org nr Haninge 212000-0084
136 81 Haninge Tel Nynäshamn 08-520 682 60 Org nr Nynäshamn 212000-0233
Besöksadress: Rudsjöterrassen 2

13 mars 2015

Södertörns upphandlingsnämnd

SUN 23/2015

Förslag på Advisory Board

1. Förslag till beslut

Södertörns upphandlingsnämnd beslutar

1. Ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag på Advisory Board till 
nästkommande nämnd

2. Sammanfattning
Förvaltningen föreslår att ett Advisory Board knyts till Södertörns upphandlingsnämnd för att 
få in extern kunskap som kan stödja nämnden och förvaltningens arbete med att utveckla 
inköpsverksamheten i Haninge och Nynäshamns kommuner.

3. Bakgrund
I samband med bildandet av Södertörns upphandlingsnämnd tecknades ett avtal mellan 
Haninge och Nynäshamns kommun. Av detta avtal framgår bland annat följande av § 1 som 
handlar om nämndens uppgifter:

”Till stöd för sin verksamhet ska den gemensamma nämnden inrätta en rådgivande grupp, en s 
k Advisory Board. Gruppens uppgift är att ge råd och stöd både till nämnden och till 
förvaltningen, främst i frågor om hur upphandlingsverksamheten kan utvecklas.

Nämnden utser ledamöter i gruppen och bestämmer vem av dem som är sammankallande. 
Två av ledamöterna ska vara förvaltningschefer eller annan anställd i ledande position, en från 
vardera av de samverkande kommunerna. Ytterligare minst tre ledamöter ska utses. Dessa bör 
ha erfarenhet av upphandlingsfrågor från offentlig förvaltning och/eller näringslivet.”

Under de 2,5 år som Södertörns upphandlingsnämnd funnits har frågan kommit upp ett par 
gånger om bildandet av ett Advisory Board. Behovet har tidigare inte bedömts vara så stort 
eftersom verksamheten befunnit sig i en uppbyggnadsfas. I och med att verksamheten nu har 
funnits en längre tid har behovet av en extern grupp som kan stödja verksamheten blivit större 
än tidigare.

4. Bildande av ett Advisory Board
Förvaltningens uppfattning är att det finns ett behov av ett Advisory Board för att stötta den 
fortsatta utvecklingen av inköps- och upphandlingsverksamheten i kommunerna. Detta för att 
få in extern kunskap som kan garantera att verksamheten forsätter att utvecklas och ge både 



upphandlingsnämnden och förvaltningens tjänstemän möjlighet att diskutera inköpsfrågor på 
ett övergripande plan. Förvaltningens uppfattning är att ett Advisory Board inte får bli en för 
stor grupp men att någonstans mellan 5-8 ledamöter kan vara en lämplig storlek. Vilka som 
ska sitta i Advisory Board, hur ofta gruppen ska samlas och vilka frågor som kan vara 
lämpliga att diskutera föreslås att förvaltningen får i uppdrag att undersöka vidare och komma 
med ett konkret förslag till nästa nämndsammanträde i maj.

Bengt Svenander
Kommundirektör Viktor Morawski

Upphandlingschef



Södertörns 
UPPHANDLINGSNÄMND 
i kommunerna Haninge och Nynäshamn  

 
 

 
 

2015-03-19 

 

Dnr: SUN23/2015 

 Jonathan Peduru-Aratchi 
Nämndsekreterare 

 

 
 

Haninge kommun, 136 81 Haninge 
Telefonnummer 08-606 70 00 växel 

www.haninge.se 

Förslag på Advisory Board – Bilaga 12.15 
 

Sammanfattning 
 
I samband med bildandet av Södertörns upphandlingsnämnd tecknades ett 
avtal mellan Haninge och Nynäshamns kommun. Av detta avtal framgår bland 
annat följande av § 1 som handlar om nämndens uppgifter: 
 
”Till stöd för sin verksamhet ska den gemensamma nämnden inrätta en rådgi-
vande grupp, en s k Advisory Board. Gruppens uppgift är att ge råd och stöd 
både till nämnden och till förvaltningen, främst i frågor om hur upphandlings-
verksamheten kan utvecklas. 
 
Nämnden utser ledamöter i gruppen och bestämmer vem av dem som är 
sammankallande. Två av ledamöterna ska vara förvaltningschefer eller annan 
anställd i ledande position, en från vardera av de samverkande kommunerna. 
Ytterligare minst tre ledamöter ska utses. Dessa bör ha erfarenhet av upp-
handlingsfrågor från offentlig förvaltning och/eller näringslivet.” 
 
Under de 2,5 år som Södertörns upphandlingsnämnd funnits har frågan kom-
mit upp ett par gånger om bildandet av ett Advisory Board. Behovet har tidi-
gare inte bedömts vara så stort eftersom verksamheten befunnit sig i en upp-
byggnadsfas. I och med att verksamheten nu har funnits en längre tid har be-
hovet av en extern grupp som kan stödja verksamheten blivit större än tidi-
gare. 
 
 
Underlag för beslut 
 
- Tjänsteutlåtande 2015-03-13 – Förslag på Advisory Board 
 
Förslag till beslut 
 
Södertörns upphandlingsnämnd beslutar 
 

1. Ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag på Advisory 
Board till nästkommande nämnd. 

 
__________ 
 
Ordföranden Raymond Svensson (C) ser behov av en extern grupp som före-
slås men med en sammansättning där andra än enbart näringslivet och offent-
lig sektor finns representerad.  
 



Södertörns 
UPPHANDLINGSNÄMND 
i kommunerna Haninge och Nynäshamn  

 
 

 
 

2015-03-19 

 

Dnr: SUN23/2015 

 Jonathan Peduru-Aratchi 
Nämndsekreterare 

 

 
 

Haninge kommun, 136 81 Haninge 
Telefonnummer 08-606 70 00 växel 

www.haninge.se 

Södertörns upphandlingsnämnds beslut 
 
Södertörns upphandlingsnämnd beslutar 
 

1. Ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag på Advisory 
Board till nästkommande nämnd. 

 
__________ 
 
Expedieras: Akt 
För verkställighet: KSF 
För kännedom: Nynäshamns kommun 



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Södertörns upphandlingsnämnd Protokollsutdrag 1 (1)

Sammanträdesdatum
2016-04-06

Utdragsbestyrkande

Dnr SUN 2016/45

§ 13 Ekonomisk uppföljning

Sammanfattning
Den ekonomiska redovisningen föredras muntligen av 
upphandlingschefen. Se bifogad bilaga.

Underlag för beslut
- Ekonomisk uppföljning, period 20160101-20160405

Förslag till beslut
1. Uppföljningen godkänns.

Södertörns upphandlingsnämnds beslut
1. Uppföljningen godkänns.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Nynäshamns kommun



1a. Resultaträkning Mina Ansvar - Peter Wallin, 2016-04-05 12:57 1

Resultaträkning
År: 2016 | Period: Mars | Ansvar: Södertörns upphandlingsnämnd | Verksamhet: Verksamhetsstruktur | Enhet: Tkr (vänt tecken) | Typ: Alla (exkl inv proj)

Konto Utf Mar 2016 Bud Mar 2016

Avvikelse Mar

2016

Utfall Jan - Mar

2016

Bud Ack Jan -

Mar 2016

Avvikelse Jan -

Mar 2016

Budget helår

2016

Utfall % av

Budget Helår

I20 - Försäljning av verksamhet 830 893 -63 2 489 2 680 -192 10 720 23.2%

Summa I - Intäkter 830 893 -63 2 489 2 680 -192 10 720 23.2%

K10 - Lönekostnader -866 -734 -132 -2 211 -2 202 -9 -8 994 24.6%

K20 - Övriga personalkostnader -103 -103 -132 -132

K30 - Lokalkostnader -24 -27 3 -79 -80 1 -320 24.6%

K50 - Köp av tjänster -119 -79 -40 -200 -236 37 -946 21.1%

K60 - Köp av varor -74 -14 -60 -107 -43 -65 -170 63.1%

K70 - Övriga kostnader -62 -24 -38 -76 -73 -3 -290 26.1%

K81 - Finansiella kostnader -1 -1 -1 -1

Summa K - Kostnader -1 248 -878 -370 -2 805 -2 634 -171 -10 720 26.2%

Summa RR -418 15 -433 -316 46 -363 0 -258 438 189.4%

Ursprunglig rapport

https://10.253.12.5/hypergene/hg2/reports/70


Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Södertörns upphandlingsnämnd Protokollsutdrag 1 (2)

Sammanträdesdatum
2016-04-06

Utdragsbestyrkande

Dnr SUN 2016/35

§ 14 Godkännande av förfrågningsunderlag 
gällande upphandling av HVB vuxna med 
beroendeproblematik

Sammanfattning
Upphandling Södertörn genomför en upphandling av platser på 
hem för vård eller boende (HVB) för vuxna med problematik 
gällande missbruk av alkohol, narkotika eller andra 
beroendeframkallande substanser. Upphandlingen avser HVB-
platser för personer från 18 år och uppåt.
Upphandlingen är samordnad för Haninge kommun och 
Nynäshamns kommun. Syftet med den samordnade upphandlingen 
är att utifrån kommunernas behov upphandla på ett resurs- och 
kostnadseffektivt sätt. Samordningen leder därtill till tidsbesparing 
för leverantörerna och ökar förutsättningarna för fler och bättre 
anbud.
Under 2015 köpte Haninge kommun insatser enligt ovan till ett 
värde av ca 32 miljoner kronor. Motsvarande siffra för 
Nynäshamns kommun är ca 8 miljoner kronor.

Underlag för beslut
- Tjänsteutlåtande 2016-04-06 - Godkännande av 
förfrågningsunderlag gällande upphandling av HVB vuxna med 
beroendeproblematik 
OBS! Nedanstående utgör sekretesshandlingar.
- Utvärderingsmodell
- Upphandlingsföreskrifter
- Skallkrav
- Kommersiella villkor
- Bilaga 1 - Krav på urvalsparametrar
- Bilaga 2 - Anbudsformulär
- Bilaga 3 - Referenser



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Södertörns upphandlingsnämnd Protokollsutdrag 2 (2)

Sammanträdesdatum
2016-04-06

Utdragsbestyrkande

- Bilaga 4 - PUL biträdesavtal Haninge
- Bilaga 5 - PUL biträdesavtal Nynäshamn
- Bilaga 6 - Dummy-urvalsmatris

Förslag till beslut
Södertörns upphandlingsnämnd beslutar att
1. Godkänna utskickat förslag till förfrågningsunderlag gällande 

upphandling av HVB vuxna med beroendeproblematik
2. Uppdra åt upphandlingschefen att godkänna slutligt förslag på 

förfrågningsunderlag innan annonsering.
3. Uppdra åt upphandlingschefen att godkänna 

förfrågningsunderlagen gällande HVB samt boende med 
särskild service samt HVB Barn och Unga som följer samma 
princip.

Södertörns upphandlingsnämnds beslut
Södertörns upphandlingsnämnd beslutar att
1. Godkänna utskickat förslag till förfrågningsunderlag gällande 

upphandling av HVB vuxna med beroendeproblematik
2. Uppdra åt upphandlingschefen att godkänna slutligt förslag på 

förfrågningsunderlag innan annonsering.
3. Uppdra åt upphandlingschefen att godkänna 

förfrågningsunderlagen gällande HVB samt boende med 
särskild service samt HVB Barn och Unga som följer samma 
princip.

__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Mikael Blomberg (KSF)
För kännedom: Nynäshamns kommun



 

 
 

Upphandling Södertörn Tel Haninge 08-606 90 15 Org nr Haninge 212000-0084 
136 81 Haninge Tel Nynäshamn 08-520 682 60 Org nr Nynäshamn 212000-0233 
Besöksadress: Rudsjöterrassen 2 

 

6 april 2016 

Södertörns upphandlingsnämnd 

SUN 2016/35 

 

 

Godkännande av förfrågningsunderlag gällande upphandling av HVB vuxna med 
beroendeproblematik 
 
1. Förslag till beslut 
 
Södertörns upphandlingsnämnd beslutar att 
 

1. Godkänna utskickat förslag till förfrågningsunderlag gällande upphandling av HVB vuxna 

med beroendeproblematik 

2. Uppdra åt upphandlingschefen att godkänna slutligt förslag på förfrågningsunderlag 
innan annonsering 
 

3. Uppdra åt upphandlingschefen att godkänna förfrågningsunderlagen gällande HVB samt 
boende med särskild service samt HVB Barn och Unga som följer samma princip 

 
 
2. Sammanfattning 
Upphandling Södertörn genomför en upphandling av platser på hem för vård eller boende 
(HVB) för vuxna med problematik gällande missbruk av alkohol, narkotika eller andra 
beroendeframkallande substanser. Upphandlingen avser HVB-platser för personer från 18 år och 
uppåt.  
 
Upphandlingen är samordnad för Haninge kommun och Nynäshamns kommun. Syftet med den 
samordnade upphandlingen är att utifrån kommunernas behov upphandla på ett resurs- och 
kostnadseffektivt sätt. Samordningen leder därtill till tidsbesparing för leverantörerna och ökar 
förutsättningarna för fler och bättre anbud. 
 
Under 2015 köpte Haninge kommun insatser enligt ovan till ett värde av cirka 32 miljoner 
kronor. Motsvarande siffra för Nynäshamns kommun är cirka 8 miljoner kronor. 
 
3. Bakgrund 
Nuvarande avtal gällande HVB föranleddes av separata upphandlingar för de två kommunerna. 
De tidigare upphandlingarna var uppdelade i olika kategorier där leverantörerna lämnade anbud 
på en eller flera kategorier. 
 
Under förstudien inför upphandlingen framkom det fler behov som de gamla upphandlingarna 
inte täckte in. Det visade sig också svårt att matcha individens behov till rätt kategori och rätt 
leverantör. Det individuella behovet är sällan av det generiska slaget att det ryms inom en 
fördefinierad kategori. Detta innebär att det ofta blir felplaceringar eller köp utanför ramavtal. 
För att bemöta de enskildas behov på ett bättre sätt har vi valt att, istället för att fördefiniera 
kategorier, låta leverantören tala om vad de kan erbjuda och vilka målgrupper de vänder sig till. 
 



 

 
4. Förutsättningar för upphandlingen  
I upphandlingen specificeras ett antal urvalsparametrar under vardera rubrik: 

- Målgrupper 
- Behandlingsmetoder 
- Tilläggsproblematik 
- Särskilda behandlingsformer 
- Övriga tjänster och urvalsparametrar 
- Tilläggstjänster 

 
Leverantörerna får själva specificera vilka urvalsparametrar verksamheten kan erbjuda. För att en 
leverantör ska kvalificeras måste denne minst erbjuda vård och omsorg för en målgrupp och 
erbjuda en av de behandlingsmetoder vi specificerat. 
 
De avtalsberättigade leverantörernas svar kommer att läggas in i en urvalsmatris, vilken kommer 
fungera som en databas med leverantörer. Avrop (placeringar) kommer sedan ske genom att, 
utifrån den enskildes behov, markera de urvalsparametrar som är relevanta och viktiga för 
individen. Utifrån de val som görs i urvalsmatrisen presenteras de leverantörer som tillgodoser 
den enskildes behov. Leverantörerna rangordnas då efter pris. Då urval kan ske genom flera olika 
parametrar i urvalsmatrisen kan rangordningen förändras för varje enskilt avrop. 
 
Det vi vill uppnå med urvalsmatrisen är att kunna matcha den enskilde individens behov och 
verksamhet på ett bättre sätt än tidigare. Genom att bara betala för det som efterfrågas i den 
enskilda placeringen är det också ett sätt att sänka kostnaderna. 
 
För att öka möjligheterna att säkerställa god kvalitet har stor vikt lagts vid att utforma tydliga 
skallkrav och krav på urvalsparametrarna. Vikt har även lagts vid tydliga kontraktsvillkor. En 
förändring jämfört med tidigare upphandlingar är uttryckliga krav på uppföljning och utvärdering 
samt att leverantören åläggs att betala vite vid uppkomna brister i leveransen.  
 
I denna upphandling välkomnar vi anbud från verksamheter i hela Sverige. 
 
 
 
 
 
 
 
Bengt Svenander   Mikael Blomberg 
Kommundirektör   Upphandlings- och inköpschef 
     
 
 
 
    Sandra Li Gustavsson 
    Upphandlare 
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Sammanträdesdatum
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Utdragsbestyrkande

Dnr SUN 2016/16

§ 24 Delegationsbeslut

Sammanfattning
Enligt 6 kap. 35 § kommunallagen ska delegationsbeslut anmälas 
till Södertörns upphandlingsnämnd.
Upphandling Södertörn vid kommunstyrelseförvaltningen redovisar 
delegationsbeslut samt ordförandebeslut enligt bilagor.

Underlag för beslut
Anmälan av delegationsbeslut inom Södertörns 
upphandlingsnämnds verksamhetsområde, period 20160216-
20160406. 

Förslag till beslut
Södertörns upphandlingsnämnds beslut
1. Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna. 

Södertörns upphandlingsnämnds beslut
Södertörns upphandlingsnämnds beslut
1. Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Nynäshamns kommun



 

 

Anmälan av delegationsbeslut inom Södertörns upphandlingsnämnds 
verksamhetsområde 

 
Anmälan avser perioden:    SUN /2016 
From: 2016-02-16 
Tom : 2016-04-06 
 
 

Nr  Typ Ärende Kommun Delegat Dnr Datum Handläggare 

3 
Deltagande i 
upphandling Ramavtal systemstöd för e-inköp Haninge och Nynäshamn Mikael Blomberg SUN /2016 2016-01-15 Mikael 

2a Tilldelningsbeslut Samhällsorientering för nyanlända Haninge och Nynäshamn Mikael Blomberg 
SUN 

108/2015 2016-02-16 Mikael 

2c 
Tilldelningsbeslut 

LOV Daglig verksamhet Haninge Mikael Blomberg SUN 57/2014 2016-02-23 Sandra Li 

2c Tilldelningsbeslut/Avslag LOV Ledsagar och avlösarservice Haninge Mikael Blomberg 
SUN 

113/2013 2016-03-16 Ulf 

2c Tilldelningsbeslut/Avslag LOV Ledsagar och avlösarservice Haninge Mikael Blomberg 
SUN 

113/2013 2016-03-16 Ulf 

2c Tilldelningsbeslut/Avslag LOV Ledsagar och avlösarservice Haninge Mikael Blomberg 
SUN 

113/2013 2016-03-16 Ulf 

2a Tilldelningsbeslut Juridiska tjänster Haninge och Nynäshamn Mikael Blomberg SUN 30/2016 2016-03-17 Li 

2a 
Reviderat 
Tilldelningsbeslut Juridiska tjänster Haninge och Nynäshamn Li Langemark, Tf SUN 30/2016 2016-03-29 Li 

2a Tilldelningsbeslut VA-material Haninge och Tornberget Mikael Blomberg SUN 6/2016 2016-03-22 Ulf 

3 
Deltagande i 
upphandling 

Bemanningstjänster socialsekreterare och 
biståndshandläggare Haninge och Nynäshamn Mikael Blomberg SUN37/2016 2016-03-23 Ulf 
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1a 
Godkännande av 
förfrågningsunderlag Matlådor Haninge Li Langemark, Tf 

SUN 
119/2015 2016-03-30 Ulf 

2b Tilldelningsbeslut Upprustning av Vegabron Haninge Mikael Blomberg SUN 8/2016 2016-04-04 Ingemar 

2a Tilldelningsbeslut 
Upphandlare (konsult) till medicintekniska 
hjälpmedel Haninge och Nynäshamn Mikael Blomberg SUN 19/2016 2016-04-04 Sandra Li 
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