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Ramar och förutsättningar för att inleda
direktupphandling av abonnemangsplats
korttidsboende äldre
Förslag till beslut
Äldrenämnden föreslås fatta följande beslut.
Äldrenämnden beslutar att inleda upphandling av abonnemangsplatser korttidsboende
äldre genom att förlänga nuvarande ramavtal.
Beslutet justeras omedelbart.

Sammanfattning
Nacka kommun behöver säkerställa en fortsatt leverans av abonnemangsplatser
korttidsboende för äldre under tiden som ny upphandling genomförs. Denna
direktupphandling gäller därför förlängning av det nuvarande ramavtalet med
leverantören Vardaga Graniten AB, Saltsjöbadens sjukhus, org.nr. 556492-9148, till och
med den 28 februari 2023.
Avtalet förlängs med oförändrade villkor.

Ärendet
Bakgrund och syfte med upphandlingen
Nacka kommun har i dagsläget ramavtal med leverantören Vardaga Graniten AB,
Saltsjöbadens sjukhus, org.nr. 556492-9148, gällande abonnemangsplats korttidsboende
för äldre. Avtalet löper ut den 31 augusti 2022.
Ny upphandling av abonnemangsplatser korttidsboende äldre är påbörjad men kommer
inte hinna slutföras innan det nuvarande avtalet löper ut. För att Nacka kommun inte ska
stå avtalslösa innan nya avtal är på plats är Nacka kommun nödgad att direktupphandla
denna tjänst. Direktupphandlingen sker genom att kommunen förlänger det nuvarande
ramavtalet. Det sker till en rimlig kostnad och endast fram till dess att nya ramavtal kan
träda i kraft.
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Omfattning
Direktupphandlingen omfattar förlängning av det nuvarande ramavtalet med
leverantören Vardaga Graniten AB, Saltsjöbadens sjukhus, org.nr. 556492-9148.
Avtalstiden är sex (6) månader, med start efter att det nuvarande ramavtalet har löpt ut:
2022-09-01 till och med 2023-02-28.
Mål med avtalet
Målet med avtalet är att leveransen ska kunna fortsätta från den nuvarande leverantören
med oförändrade villkor så inte Nacka kommun står avtalslösa till dess att nya ramavtal
är på plats.
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Krav på leverantören och tjänsten
Förlängningen ska ske med oförändrade avtalsvillkor.
Leverantörsuppföljning
Äldreenheten ansvarar för att följa upp kvaliteten i leverantörens insats. Inköpsenheten
har även möjlighet att stödja med leverantörsuppföljning om behov uppstår.
Miljö och hållbarhet
Förlängningen ska ske med oförändrade avtalsvillkor.
Marknadsanalys och inköpsstrategi
Ingen marknadsanalys har genomförts. Inköpsstrategin består av att förlänga det
nuvarande ramavtalet till dess att nya ramavtal kan träda i kraft efter att den pågående
upphandlingen är avslutad. Bedömningen är att den nuvarande leverantören kommer att
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vara intresserad av att förlänga det nuvarande ramavtalet eftersom leverantören säkrar en
garanterad fortsatt leverans till samma villkor som de nuvarande.
Risker
Om direktupphandlingen inte genomförs innebär det att Nacka kommun i första hand
skulle behöva göra avrop på ramavtalen för enstaka platser korttidsboende för äldre i
varje enskilt fall när ett behov av plats på korttidsboende uppstår. Ramavtalen för enstaka
platser för korttidsboende äldre är enbart tänkta att användas som ett komplement till det
nuvarande avtalet om abonnemangsplatser för korttidsboende för äldre och är inte
dimensionerade för att kunna hantera hela Nacka kommuns behov av platser för
korttidsboende. Det finns också risk för att leverantörerna inom dessa ramavtal kommer
neka platser för att de är fullbelagda. Om detta händer kommer Nacka kommun behöva
genomföra en direktupphandling i varje enskilt fall då en individ bedöms behöva
korttidsboende. Detta skulle bli både kostnadsdrivande och tidskrävande för kommunen
samt kräva större resurser i administration än vad denna avtalsförlängning innebär.
En risk med detta förfarande är att kommunen kan råka ut för att behöva betala
upphandlingsskadeavgift för det fall en domstol skulle anse att förlängningen inte skett i
enlighet med upphandlingslagstiftningen. Den skada detta kan innebära för kommunen
torde reduceras genom att avtalsförlängningen enbart gäller för en begränsad period,
endast sex (6) månader och att avtalsvärdet därmed är begränsat.

Ekonomiska konsekvenser
Analys av nuvarande ramavtal visar på en månadskostnad på drygt 1 600 000 SEK per
månad.
Beräknat sammanlagt värde för denna avtalsförlängning uppgår till ca 9 600 000 SEK.

Konsekvenser för barn
Detta förslag innebär inga konsekvenser för barn då insatsen enbart riktar sig till äldre
personer.

Miljömässiga, sociala och arbetsrättsliga aspekter
Äldrenämnden har beaktat ramverket för miljömässiga, sociala och arbetsrättsliga villkor,
antaget av kommunstyrelsen den 19 februari 2018, § 61 med dnr KFKS 2017/1106, inga
sådana krav har ställts.
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