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Uppsägning av avtal om nyckelfri vård och omsorg
HVO-2018-3188
Sammanfattning

Malmö stad har sedan sommaren 2016 ett ramavtal med IntraPhone AB om leverans av lås med
tillhörande digitala nycklar och tillbehör (nyckelfri vård och omsorg). Med anledning av att de
krav som ställdes i upphandlingen inte längre är aktuella har förutsättningarna för avtalet ändras.
Någon lösning med att överföra avtalet till IntraPhones underleverantör är inte möjlig inom
ramen för gällande upphandlingslagstiftning. Därför föreslås hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
att säga upp avtalet med IntraPhone AB fr.o.m. den 18 december 2018.
Förslag till beslut

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta
att säga upp avtal STK-2016-145 om leverans av lås med tillhörande digitala nycklar och
tillbehör mellan Malmö stad och IntraPhone AB från och med 2018-12-18,
att ge hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att inleda ny upphandling av digitala lås
och nycklar, samt
att omedelbart justera paragrafen.
Beslutsunderlag




Avtal Nyckelfri vård och omsorg
Tjänsteskrivelse HVON 2018-12-17 Uppsägning av avtal

Beslutsplanering

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 2018-12-17
Beslutet skickas till

IntraPhone AB
Ärendet

SIGNERAD

Under 2016 upphandlade Malmö stad ett ramavtal för leverans av lås med tillhörande digitala
nycklar och tillbehör (STK-2016-145), inom ramen för nyckelfri vård och omsorg. Avtalet med
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företaget IntraPhone AB gäller under perioden 2016-08-01 – 2020-07-31 och ger Malmö stad
rätt att efter två års avtalstid säga upp avtalet med sex månaders uppsägningstid.
I samband med upphandlingen ställdes krav om att Microsofts operativsystem för
mobiltelefoner skulle användas av säkerhetsskäl. Under hösten 2017 meddelade Microsoft att
deras satsning på ett operativsystem för mobiltelefoner inte skulle utvecklas vidare, vilket senare
har blivit ett faktum. Detta har medfört att förutsättningarna för avtalet mellan Malmö stad och
IntraPhone har ändrats. Med anledning av detta har Malmö stad i samråd med IntraPhone
undersökt olika möjligheter att fortsätta ett samarbete inom ramen för avtalet och
bestämmelserna i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, LOU.
En av de möjligheter som har undersökts tillsammans med upphandlingsenheten är att överlåta
avtalet till IntraPhones underleverantör. Dock har konsensus om en sådan lösning, eller andra
diskuterade lösningar, inte kunnat uppnås inom ramen för gällande regelverk.
Sammanfattningsvis och mot bakgrund av omständigheterna ovan har en dialog förts i samråd
med IntraPhone om att säga upp avtalet om nyckelfri vård och omsorg. Enligt avtalet (1.4 andra
stycket) har Malmö stad från och med den 1 augusti 2018 en ensidig rätt att säga upp avtalet.
Motparten IntraPhone har i detta sammanhang meddelat att de inte har några utestående
fordringar eller kommande krav på Malmö stad med anledning av avtalet. Malmö stad har inte
heller någon utestående eller kommande fordran på IntraPhone. Det ligger i båda parternas
intresse att avtalet sägs upp med omedelbar verkan.
Med anledning av detta föreslås hälsa-, vård- och omsorgsnämnden att besluta att avtalet mellan
Malmö stad och IntraPhone sägs upp fr.o.m. den 18 december 2018 med stöd av bestämmelsen
1.4 andra stycket i avtalet samt överenskommelse mellan parterna.
Ansvariga

Gisela Gréen, förvaltningsdirektör

