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Socialnämnden

Beslut om att genomföra upphandling av ramavtal för köp av
bemanningstjänster
SN-2019/133

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att genomföra en upphandling av ramavtal för bemanningstjänster
avseende socialsekreterare och sjuksköterskor.
Bakgrund
Knivsta kommun har ett ramavtal med rangordning som fördelningsnyckel för flera olika
yrkesroller, bland annat socialsekreterare och sjuksköterskor.
Avtalet gäller från och med 2016-08-22 till och med 2018-08-21, med option för Knivsta
kommun att förlänga avtalet vid ett tillfälle till och med 2019-08-21. Knivsta kommun har
utnyttjat optionen.
I och med att ramavtalets löptid håller på att förfalla behöver Knivsta kommun påbörja en ny
upphandling för att kunna täcka framtida behov.
Ärendet
Socialnämndens delegationsordning reglerar vem som har rätten att fatta beslut i ärenden. I
ärenden som rör inköp och upphandling är beslut om att genomföra upphandlingar över
tröskelvärdet för varor och tjänster ej delegerat utan fattas av socialnämnden (pkt 2.1).
Därför behöver socialnämnden nu ta beslut om att genomföra en upphandling av ramavtal
för köp av bemanningstjänster.
Ekonomisk konsekvensanalys
Konsekvenserna av en upphandling är svåra att överblicka i dagsläget.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Eleonor Hedberg
Tf. Socialchef
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Beslutet ska expedieras till:
Akten
Socialchef Catrin Josephson
Kvalitets- och utvecklingschef Marja Hedin
HR-chef Marie Sohlberg
Upphandlingssamordnare Fredrik Söderlind
Upphandlare Wolfgang Reitz
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Barnchecklista inför beslut

1. Påverkar beslutet barn?
Ja

Nej X

Enligt FN är alla under 18 år att
betrakta som barn

Förklara oavsett svar.
Beslutet gäller ramavtalsupphandling av bemanningstjänster och påverkar inte barn.
Om, ja fortsätt med frågorna.
2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?
Ja

Nej

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument

X

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram
samt hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.

