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Centralupphandling av vård- och omsorgsboenden 2013
Remiss från kommunstyrelsen
Förvaltningens förslag till beslut
Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt svar på
remissen från kommunstyrelsen.

Karin Norman
Stadsdelsdirektör

Kerstin Ohlsson
Avdelningschef

Sammanfattning
Stadsledningskontoret har tillsammans med berörda stadsdelsförvaltningar och
äldreförvaltningen förslagit vilka boenden som ska ingå i den fjärde av de
återkommande entreprenadupphandlingarna. Remissärendet innehåller förutom
förslag till boenden även principer för upphandlingens genomförande, avtalens
förvaltande samt hur uppföljningen av vård- och omsorgsboende ska ske.
Tre boenden föreslås ingå i den kommande centralupphandlingen. För
Kungsholmens räkning ingår St.Eriks vård- och omsorgsboende och avtal ska
gälla senast från och med 2013-11-01.
Förvaltningen ställer sig bakom förslag på boende och principer för
upphandlingens genomförande och avtalens förvaltande. I detta tjänsteutlåtande
redovisas förvaltningens synpunkter på förslaget i sin helhet.
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Ärendets beredning
Tjänsteutlåtandet har utarbetats inom avdelningarna Stöd till resultatstyrning och
Äldreomsorg. Stadsdelsnämndens pensionärsråd har behandlat ärendet på sitt
sammanträde den 4 februari 2013.
Bakgrund
Valfrihetssystemet
Den 1 juli 2008 införde Stockholms stad valfrihetssystem avseende vård- och
omsorgsboenden för personer som är 65 år och äldre. Valfrihetssystem innebär att
den enskilde som genom biståndsbeslut beviljats vård- och omsorgsboende själv
får välja vilket boenden han eller hon önskar flytta till.
I stadens valfrihetssystem finns utförarna i egen regi, intraprenader, entreprenader
och privata utförare. Samtliga utförare som ingår i valfrihetssystemet presenteras
på stadens webbsida under Jämför service. Den enskilde väljer utförare utifrån
informationen på Jämför service och i dialog med biståndshandläggarna som har
en konsumentrådgivande roll. För den som inte kan välja finns ett
ickevalsalternativ som utgår från vilket boende som ligger närmast den enskildes
ordinarie bostad, som möter dennes behov och som har en ledig plats.
Den enskilde har rätt att ställa sig i kö till tre vård- och omsorgsboenden inom
valfrihetssystemet och kön administreras av äldrenämnden.
Upphandling av utförare
I stadens valfrihetssystem är det kommunstyrelsen som ansvarar för LOUupphandling ( Lag om offentlig upphandling) av entreprenörer för drift av vårdoch omsorgsboenden samt LOV- upphandling (Lag om valfrihetssystem) av
privata vårdgivare. Dessa avtal förvaltas av stadsdelsnämnderna respektive
äldrenämnden.
Staden använder LOU för upphandling av entreprenörer som ansvarar för driften
av stadens egna vård- och omsorgsboenden och de genomförs som
kvalitetsupphandlingar där det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet i form av
erbjuden kvalitet vinner. Stadsledningskontoret gör en bedömning av vilka
boenden som ska ingå i de årliga centralupphandlingarna. Bedömningen sker i
samråd med stadsdelsnämnderna.
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Stadens använder LOV, sedan september 2009, för att upphandla privata utförare
till valfrihetssystemet vilket innebär att alla utförare som ansöker och som
uppfyller kraven godkänns.
Remissen
Stadsledningskontoret har enligt uppdrag samt efter avstämning med respektive
stadsdelsförvaltning lämnat förslag om följanden tre vård- och omsorgsboenden
att ingå i den kommande centralupphandlingen:
Kattrumpstullen
Linnégården
S:t Erik

Östermalms stadsdelsnämnd
Östermalms stadsdelsnämnd
Kungsholmens stadsdelnämnd

Kattrumpstullen och S:t Eriks vård- och omsorgsboende har sedan 2008 respektive
2010 drivits av Stiftelsen Röda Korshemmet. Båda dessa avtal innehåller en
möjlighet till förlängning, men Stiftelsen Röda Korshemmet har meddelat att de
inte önskar förlänga avtalen. Skälet är ett generellt beslut av stiftelsen att i
fortsättningen inte driva äldreboenden.
Linnégården har sedan 2010 drivits av Carema Care AB. Avtalet innehåller en
möjlighet till förlängning. Östermalms stadsdelsförvaltning har bedrivit ett
intensifierat uppföljningsarbete på Linnégården sedan hösten 2011 på grund av
vissa brister i verksamheten. Trots Carema Care AB:s åtgärder kan förvaltningen
konstatera att det fortfarande finns vissa brister i verksamheten. Östermalms
stadsdelsnämnd har därför beslutat att inte utnyttja avtalets möjlighet till
förlängning utan önskar upphandla driften av Linnégården.
Tidplan
Upphandlingen påbörjas i slutet av 2012 och avtal ska gälla senast från och med
2013-10-01 för Kattrumpstullen respektive 2013-11-01 för Linnégården och S:t
Erik.
Avtalens förvaltande och uppföljning
Nya entreprenadavtal som upphandlas inom ramen för valfrihetssystemet förvaltas
och följs upp av respektive stadsdelsnämnd i enlighet med beslut om
valfrihetssystem för vård- och omsorgsboende. Respektive nämnd ansvarar efter
att avtalet har slutits för avtalens förvaltning, uppföljning av verksamhetens
kvalitet, löpande dialog med entreprenörer etc.
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Förvaltningens synpunkter och förslag
Stiftelsen Röda Korshemmet önskar inte förlänga avtalet avseende S:t Eriks vårdoch omsorgsboende och förvaltningen delar stadsledningskontorets bedömning att
S:t Eriks bör bevaras som vård- och omsorgsboende. Förvaltningen har mot
bakgrund av ovan inget att invända mot förslaget att S:t Erik ingår i den centrala
entreprenadupphandlingen.
Förvaltningen ställer sig också bakom förslagets principer för upphandlingens
genomförande och avtalens förvaltande.

Bilaga
Remiss ”Centralupphandling av vård- och omsorgsboenden” från Äldre- och
Ytterstadsroteln

