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Bildnings- och omsorgsnämnden

Upphandling av stödboende
Förslag till beslut
Bildnings- och omsorgsnämnden ger förvaltningschef i delegation att underteckna
inbjudan om samordnad upphandling av stödboende 2017. Bildnings- och
omsorgsnämnden ger genom delegation till förvaltningschef SKL Kommentus
Inköpscentral AB i uppdrag att genomföra samordnad upphandling enligt inbjudan,
fullmakt att fatta tilldelningsbeslut, rättegångsfullmakt samt att teckna avtal.
Ärendet
SKL Kommentus Inköpscentral AB (SKI) har skickat en inbjudan till Bollebygds kommun
om att delta i en samordnad upphandling av stödboende. Inbjudan går ut till samtliga
kommuner i Sverige. Majoriteten av SKI:s ramavtal går att anmäla sig till under
avtalstiden och kräver ingen föranmälan. Denna så kallade ”ombudsupphandling” skiljer
sig från övriga då kommunen i efterhand inte kommer kunna anmäla sig till ramavtalet.
Det innebär att kommunen redan nu måste besluta om deltagande. Kommunen deltog i
den förra ombudsupphandlingen som SKI genomförde och som kallades ”Stödboende
2013”. Avtalet går ut 2018-12-07.
Kommunen har tidigare upphandlat boenden både genom SKI och tillsammans med
Borås stad. Bildnings- och omsorgsnämnden beslutade 2016-05-17 § 47 att delta på
SKI:s ombudsupphandlingar av konsulentstödd familjehemsvård samt HVB för vuxna
med missbruk. Det innebär att kommunen nu enbart upphandlat olika typer av boenden
genom SKI, vilket förvaltningen ser som en fördel eftersom avtalen är uppbyggda på
liknande sätt.
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Avtalsstart är planerad till februari 2019. Upphandlingen kommer att omfatta
tillståndspliktigt stödboende för åldrarna 16-20 år.
De huvudmålgrupper som upphandlingen kommer att omfatta är följande:
- Barn och unga som kommit som ensamkommande barn till Sverige
- Barn och unga som lever i en konfliktfylld eller på annat sätt i en otillfredsställande
hemsituation
- Barn och unga som tidigare varit placerade för social problematik
Kommunen har tre valmöjligheter:
1. Upphandla i egen regi
2. Upphandla tillsammans med Borås Stad
3. Delta i SKI:s ombudsupphandling
Förvaltningen tillsammans med upphandlingsansvarig gör bedömningen att en
upphandling i egen regi inte är att föredra. Dessa upphandlingar är komplexa och väldigt
resurskrävande. Eftersom kommunens behov inte är stort blir det mycket jobb för väldigt
lite. Fördelen är att kommunen bestämmer allt i upphandlingen.
Att upphandla tillsammans med Borås Stad förutsätter att Borås stad inte själva anmäler
sig till SKI:s upphandling. Borås stad deltog precis som Bollebygd i en förra
ombudsupphandlingen, men förvaltningen vet i nuläget inte hur Borås kommer att göra
framöver. Upphandlingar tillsammans med Borås stad kostar pengar och kräver resurser
om kommunen vill påverka. Kostnaden för de deltagande kommunerna delas på antalet
kommuner, storleken på kommunerna samt hur lång tid upphandlingen tar. Fördelen med
dessa upphandlingar är att kommunen är delaktig i processen från början till slut och har
möjlighet att påverka.
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SKI:s kostnader för nedlagt arbete i samband med upphandlingen står
avtalsleverantörerna för (vanligtvis 1,5 % av omsättningen). I upphandlingen kommer
troligtvis drygt 50-60 kommuner att delta, vilket innebär att kommunens möjligheter att
påverka inte är så stora.
Beslutsunderlag
Upphandling av stödboende, tjänsteskrivelse 2018-03-23
Inbjudan och anmälan till samordnad upphandling
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