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Äldrenämnden 

Beslut att genomföra upphandling av 10 platser inom dagverksamhet 

Äldrenämnden föreslås besluta 

att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra upphandling av 10 platser inom dagverksamhet 
med inriktning för personer med demenssjukdom, och 

att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra upphandlingen med ett förfrågningsunderlag 
som utformas utifrån presenterade utgångspunkter. 

Ärendet 
Äldrenämnden har sedan mars 2015 ett avtal med Diakonistiftelsen Samariterhemmet 
gällande dagverksamhet med 8 platser för personer med demenssjukdom, Avtalet för de 
platserna löper ut 2019-03-31 utan möjlighet för äldrenämnden att förlänga avtalet. De 8 
heltidsplatserna har under avtalstiden varit fullt belagda och utnyttjas i dagsläget av 10 
personer med beslut på olika vistelsetider i verksamheten. 
Förvaltningen gör bedömningen att platserna även fortsättningsvis behövs för att tillmötesgå 
det behov av platser som finns inom dagverksamhetema. Detta då den egna regin i dag inte 
har plats för att ta emot samtliga personer som fått insatsen beviljad. 

För att äldrenämnden ska säkra tillgången på platser måste en ny upphandling av externa 
platser genomföras då avtalet med Diakonistiftelsen löper ut. Förvaltningen föreslår därmed 
att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra en ny upphandling för att säkra det 
framtida platsbehovet. 

Förvaltningen föreslår att en ny upphandling genomförs med det tidigare 
förfrågningsunderlaget, ALN-2015-0001, som utgångspunkt men att följande större 
förändringar görs: 

• att ett takpris, som motsvarar ersättningen i den egna regin, sätts i upphandlingen. Ett 
takpris sätts för att säkerställa att anbudspriser inte överstiger kostnaden per plats för 
egen regi. Detta då den nuvarande ersättningen är hög i förhållande till den egna regin. 
Förändringen skulle innebära en kostnadssänkning på ca 20 % per plats. 

Postadress: Uppsala kommun, äldreförvaltningen, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: aldreforvaltningen@uppsala.se  
www.uppsala.se  

2 



2 (2) 

• att förvaltningen upphandlar ett avtal för 10 heltidsplatser då behovet finns för att 
tillmötesgå efterfrågan på platser. För att kunna erbjuda en flexibilitet i avtalet föreslår 
förvaltningen vidare att en option om att köpa ytterligare platser skrivs in i underlaget 
Detta för säkra tillgången på platser om behovet av platser skulle öka och dessa inte 
kan erbjudas inom den egna regin. 

• Att nytt avtal tecknas med kortare och mer flexibel avtalslängd. Detta för att göra 
avtalet flexibelt om förändringar kommer att göras inom området. Föreslagen 
avtalslängd är 1+1+1 år. 

Ekonomiska konsekvenser 
Ärendet medför inga ökade ekonomiska konsekvenser för nämnden. I och med att ett takpris 
sätts som minskar kostnaden med ca 20 % mot dagens kostnad finns möjlighet att utöka 
antalet platser från 8 till 10 med bibehållen kostnad. 

Äldreförvaltningen 

Carina Juhlin 
Förvaltningsdirektör 
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