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Tilldelningsbeslut – Upphandling av företagshälsovård
Förslag till beslut
1) Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta Anbudsgivare X som leverantör
av företagshälsovård.
2) Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge HR-chef Christina Thunholm i
uppdrag att teckna avtal i enlighet med ovanstående.
3) Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Ekerö kommun genomför upphandling avseende företagshälsovård, dnr KSUH15/6.
Upphandlingen annonserades och förfrågningsunderlaget gjordes tillgängligt 201503-27 i e-Avrop.com. Anbud infordrades genom e-Avrop och sista anbudsdag var
2015-04-27. Vid anbudstidens utgång inkom XX anbud.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande upphandlingsfunktionen, 2015-06-04
Upphandlingsrapport
Anbudssammanställning
Anbud Anbudsgivare X

Ärendet
Upphandlingen avser företagshälsovård. Syftet med upphandlingen är att teckna
avtal med en (1) leverantör som kan stödja och komplettera kommunens egna
resurser med en sådan sammantagen specialistkompetens som behövs för att uppnå
kommunens mål för hälsa och arbetsmiljö.
Målet med arbetet med företagshälsovården är att:

Tjänsteutlåtande
2015-06-04
Dnr KS15/59

1. Leverantören skall arbeta för att främja och utveckla hälsa och föreslå åtgärder
både på individ, grupp- och organisationsnivå.
2. Leverantören skall vara en neutral och oberoende expertresurs och
samarbetspartner i arbetet med att utveckla det hälsofrämjande arbetet i
dialog med kommunen.
3. Leverantören skall särskilt arbeta för att förebygga och undanröja hälsorisker
på arbetsplatser samt ha kompetens att identifiera och beskriva sambanden
mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa i enlighet med
Arbetsmiljölagen.
4. Leverantören skall på uppdrag av Ekerö kommun arbeta med frågor inom
arbetsmiljö, rehabilitering och hälsa på individ-, grupp- och organisationsnivå
med rehabiliterande, förebyggande och hälsofrämjande arbete.
Granskning
Anbudsgivare har granskats i enlighet med i förfrågningsunderlaget fastställda krav.
Krav som har ställts på anbudsgivare är bl.a. att de är registrerade för redovisning av
skatter m.m. och sköter dessa utan anmärkning, har tillräckligt stabil finansiell och
ekonomisk ställning, har relevant erfarenhet, kapacitet och kompetens inom området
och har åtminstone tre referensuppdrag från organisationer med minst 100 anställda.
Utvärdering
Anbud har utvärderats i enlighet med i förfrågningsunderlaget fastställda kriterier.
Utvärderingsgrund är ekonomiskt mest fördelaktigt anbud. Utvärderingsmetoden
bygger på monetär utvärdering med prissatt kvalitet. Kvalitetskriterier som
utvärderats är:
1. Arbete med samarbete och kunskapsöverföring
2. Arbete med hälsofrämjande arbetssätt
3. Arbete med psykisk ohälsa
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