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§ 8. Revidering av förfrågningsunderlag/kontraktsvillkor för
dagverksamhet
Dnr 5.1.1-584/2020

Äldrenämndens beslut
1. Äldrenämnden godkänner
förfrågningsunderlag/kontraktsvillkor för upphandling av
privata utförare till stadens valfrihetssystem för
dagverksamhet enligt lagen om valfrihetssystem.
2. Äldrenämnden säger upp samtliga kontrakt inom
valfrihetssystemet för dagverksamhet, som upphandlats
enligt lag om valfrihetssystem, från och med den 1 februari
2021.
3. Äldrenämnden beslutar om omedelbar justering av
paragrafen.
Ärendet
Äldreförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2020-12-01.
Äldreförvaltningen har utarbetat ett förslag till nytt
förfrågningsunderlag för upphandling av privata utförare av
dagverksamhet till stadens valfrihetssystem. Förslaget är i linje
med stadens program för upphandling och inköp. I övrigt har
förfrågningsunderlaget reviderats, utvecklats och förtydligats
utifrån erfarenhet från upphandlingsprocessen,
avtalsförvaltning, uppföljning samt gällande författningar.
Förslaget innebär också en övergång från tidsbegränsade
kontrakt om maximalt fyra år till tillsvidarekontrakt med
uppsägningsrätt. För att alla utförare ska omfattas av samma
villkor föreslår förvaltningen att kontrakten med befintliga
privata utförare i valfrihetssystemet för dagverksamhet sägs upp
och att utförarna får ansöka på nytt.
Förslag till beslut
Ordföranden Erik Slottner (KD) föreslog att nämnden skulle
besluta i enlighet med förvaltningens förslag
Vice ordförande Mirja Räihä m.fl (S) och ledamoten Robert
Mjörnberg m.fl. (V) lade fram ett gemensamt förslag till beslut
och föreslog att nämnden skulle beslut i enlighet med detta.
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Beslutsgång
Ordföranden Erik Slottner (KD) ställde de två förslagen mot
varandra och fann att nämnden beslutat i enlighet med
förvaltningens förslag.
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Reservationer
Vice ordförande Mirja Räihä m.fl (S) och ledamoten Robert
Mjörnberg m.fl. (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för
deras gemensamma förslag till beslut enligt följande:
Det finns delar i förfrågningsunderlaget som är bra och viktigt.
Det är viktigt att kunna styra verksamheter som bedrivs av
privata utförare inom LOV så att kvalitet i verksamheten
utvecklas. Dock är det också så att förfrågningsunderlaget
förpliktigar staden att ha bra uppföljning av utförarna så att de
villkor som nämnden ställer på dem också fullföljs.
Men trots att vi är nöjda med delar så finns det fortfarande
förbättringsmöjligheter och vi vill se följande ändringar i
underlaget:
Ickevalsalternativet
Vi anser att det är viktigt att kommunens egenregi ska ha ansvar
för ickevalsalternativet. Den kommunala kompetensen utgör en
viktig del i dagverksamheten, precis som i hemtjänsten.
Personal
Vi anser att utbildningskravet vad gäller gymnasiepoäng från
komvux i karaktärsämnen inom vård och omsorg ska ändras
från minst 600 till minst 800 poäng. Det går inte att säga att 600
poäng skulle kunna vara alternativet till varken 2-åriga
vårdlinjen eller det 3-åriga vård- och omsorgsprogrammet.
Kompetenskraven måste vara tydliga och följa
överenskommelsen om yrkesutvecklingstrappa, den
överenskommelsen togs i SKR:s styrelse redan 2017!
Vi anser att fasta anställningar på heltid ska vara norm i
förfrågningsunderlaget och vi förslår även tillägg av ett mål
avseende andel fastanställda. För att klara av omställningen till
att få fler heltidsanställda krävs politiska beslut. Nära hälften av
kvinnorna i arbetaryrken arbetar deltid och det beror ofta på hur
arbetet är organiserat. I första hand saknas heltidsanställningar
och i andra hand är arbetet för krävande för att orka jobba
heltid.
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En personalintensiv bransch som vård och omsorg kan bara
spara på personalen genom att anställa färre, utan relevant
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yrkesutbildning och med sämre villkor och löner. Vi vet sedan
tidigare att privata utförare har en större andel deltidsanställda
och en större andel tidsbegränsat anställda än kommunala
utförare av äldreomsorg. Vi vet också sedan tidigare att inom
äldreomsorgen har de kommunala utförarna ofta högre
personaltäthet och högre utbildningsnivå bland personalen. Vi
anser vidare att krav på olika yrkeskategorier med fastställd
utbildning bör preciseras med antal sjuksköterskor/besökande
och undersköterskor/besökande samt att krav även bör finnas på
anställning av specialistsjuksköterska för vård av äldre.
Underleverantör
Vi anser att ordet ”relevanta” ska strykas. En underleverantör
ska självklart uppfylla alla krav som anges i
förfrågningsunderlaget. Därför anser vi att staden ska godkänna
användandet av underleverantörer, i detta fall kunde
äldreförvaltningen vara den som godkänner eller nekar.
Särskilda kontraktsvillkor
I ärendet står det att förfrågningsunderlaget följer detsamma för
hemtjänsten. Då saknar vi den bilagan som finns om särskilda
kontraktsvillkor för hemtjänsten. Den bilagan reglerar
ingångslöner, semestervillkor, arbetstidsvillkor samt kräver att
utförarna avsätter medel till tjänstepension. Den bilagan ska
vara med förfrågningsunderlaget.
Psykisk ohälsa
Vi föreslår följande tillägg: ”Utförare ska skapa en plan för att
kunna genomföra förebyggande arbete enligt ’Handlingsplan
för suicidprevention inom äldreomsorgen 2021- 2025’ ”.
Mat och måltider
Vi föreslår tillägg av krav på att måltiderna tillagas i kök på
verksamheten.
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Förfrågningsunderlag för upphandling enligt LOV
avseende vård- och omsorgsboenden
Dnr 5.1.1-627/2020

Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden godkänner förvaltningens förslag till reviderat
förfrågningsunderlag i upphandling av enstaka platser i
särskilda boendeformer inom Stockholms stads
valfrihetssystem.
Ärendet
Äldreförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2020-12-01.
I budget för 2020 gavs äldrenämnden i uppdrag att se över
förfrågningsunderlaget enligt LOV för vård- och
omsorgsboende.
Det nuvarande förfrågningsunderlaget för upphandling av
enstaka platser i särskilda boendeformer inom Stockholms stads
valfrihetssystem är från december 2013. Mot bakgrund av att en
del lagar, förordningar samt föreskrifter och allmänna råd m.m.
har tillkommit eller förändrats sedan dess, finns ett behov av att
revidera detta förfrågningsunderlag. En ytterligare anledning är
att underlaget behöver revideras och uppdateras i förhållande
till de krav som ställs i de senaste entreprenadupphandlingarna
av vård- och omsorgsboenden samt i tillämpliga delar till de
krav och andra villkor som ställs i upphandling enl. LOV
avseende hemtjänst respektive dagverksamhet.
Förslag till beslut
Ordföranden Erik Slottner (KD) föreslog att nämnden skulle
besluta i enlighet med förvaltningens förslag
Vice ordföranden Mirja Räihä m.fl. (S) och ledamoten Robert
Mjörnberg m.fl. (V) lade fram ett gemensamt förslag till beslut
och föreslog att man skulle besluta i enlighet med detta.
Beslutsgång
Ordföranden Erik Slottner (KD) ställde de två förslagen mot
varandra och fann att nämnden beslutat i enlighet med
förvaltningens förslag.
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