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§ 106 Upphandling av Hagtorps vård- och 
omsorgsboende - Tilldelningsbeslut 

 Dnr SN 18/0190 

Beslut 
1. Socialnämnden antar anbudet från anbudsgivare Attendo Sverige AB 

enligt bilaga 1, tilldelningsbeslut. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning 
Hagtorps vård- och omsorgsboende startades i september 2010 i egen regi. 
Enligt budget för år 2011 gav Kommunfullmäktige Socialnämnden i uppdrag 
att driften av Hagtorps vård- och omsorgsboende skulle upphandlas enligt, 
Lagen om offentlig upphandling, LOU. Nuvarande avtal med utförare gäller till 
och med den 14 maj 2019.  

Möjligheten att lämna anbud för drift av Hagtorps vård- och omsorgsboende 
öppnades den 1 september 2018 och avslutades den 9 oktober 2018. 
Anbudsöppning gjordes den 10 oktober 2018. Utvärderingsperioden var från 
och med 10 oktober 2018 till och med den 22 november 2018. 

Totalt lämnades fyra anbud in varav ett anbud diskvalificerades då efterfrågade 
dokument enligt ansökningskriterierna inte lämnades in.  

Utvärdering 
Utöver pris lämnades i samband med anbud tre referenser där minst en av två 
kontaktpersoner för varje referens bör vara densamma som följt upp avtalet.  

Upplands-Bro kommun kontaktade samtliga lämnade referenser. Varje 
referensperson besvarade följande påståenden: 

1. Det är lätt att kommunicera och samarbeta med leverantören 

2. Leverantören är tillgänglig när beställaren kontaktar leverantören 

3. Leverantören har uppfyllt avtalsenliga kvalitetskrav (vid uppföljningar 
de senaste två åren) 

4. Leverantören har i tid inkommit med åtgärdsplaner och genomfört 
åtgärder vid eventuella brister i verksamheten 

5. Boende, företrädare och närstående är nöjda med den vård och omsorg 
samt det bemötande leverantören ger 

6. Leverantören har genomfört egenkontroller i enlighet med SOSFS 
2011:9 
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7. Leverantören arbetar aktivt och förbättrande med avvikelsehantering 

8. Leverantören har ett väl implementerat värdegrundsarbete 

9. Leverantören arbetar aktivt för att främja brukarens delaktighet, 
trygghet och självbestämmande 

10. Leverantören arbetar aktivt med hantering av synpunkter och klagomål 
och har välfungerande rutiner 

11. Leverantören har tillräcklig bemanning för att upprätthålla en god och 
säker vård och omsorg 

12. Jag bedömer att leverantören har utfört uppdraget med mycket god 
kvalitet överlag. 

 

Referenspersonen besvarade varje påstående enligt följande alternativ 

• Stämmer mycket väl  vilket ger 3 poäng 

• Stämmer väl  vilket ger 2 poäng 

• Stämmer delvis  vilket ger 1 poäng 

• Stämmer inte alls  vilket ger 0 poäng 

För att bli kvalificerad måste den sammantagna poängen vara eller överstiga 18 
poäng. Skulle någon referens svara med 0 poäng på någon fråga 
diskvalificerades anbudsgivaren.  

Den totala poängen på frågorna delas med antalet frågor för att få fram ett 
medelvärde. Beroende på medelvärdet ökas det angivna priset i anbudet med 
ett visst påslag:  

• 3 poäng påslag 0 kronor 

• 2,5 poäng påslag 100 kronor 

• 2 poäng påslag 200 kronor 

• 1,5 poäng påslag 300 kronor 

• 1 poäng påslag 400 kronor 

• 0,5 poäng påslag 500 kronor 

• 0 poäng påslag 600 kronor 

De tre leverantörer som kvalificerade sig enligt anbudsförfarandet kallades till 
Upplands-Bro kommun för presentation av sin verksamhet till referensgruppen.  

Tilldelningsbeslut 
Anbudet uppfyller ställda kvalitetskrav och har lägst jämförelsepris.  
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Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad den 7 december2018  

• Upphandlingsprotokoll 

• Tilldelningsbeslut 

• Utvärdering av anbud 

Förslag till beslut 
1. Socialnämnden antar anbudet från anbudsgivare Attendo Sverige AB 

enligt bilaga 1, tilldelningsbeslut. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 
Beslutet skickas till: 

• Upphandlingsfunktionen 
• Kommunstyrelsen 
• Ekonomistaben  
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