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§ 23
Anmälningsärende, uppföljning av utförare i
kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende
Ärendet

Stadsdelsförvaltningen har av Äldreförvaltningen fått i uppdrag
att utföra avtalsuppföljningar av utförare av kundval för
hemtjänst. Uppföljningen redovisas via Quick search till
Äldreförvaltningen.
Uppföljningen sker utifrån Äldreförvaltningens mall
”Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i
ordinärt boende i Stockholms stad”.
Uppföljningen har innefattat besök i verksamheterna, intervju
med enhetschef/verksamhetschef, bedömning av riktlinjer och
rutiner samt granskning av den sociala omvårdnadsdokumentationen.
Flera av enheterna hade vid första uppföljningstillfället vissa
brister. I dessa fall har enheten fått en åtgärdsplan och
återuppföljning har skett.
I november 2013 är bedömningen att alla hemtjänstutförare
uppfyller de grundläggande kraven i avtalet.
Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 18 november 2013.
Dnr 1457-2013-1.1.
Särskilt uttalande

Anders Göransson m.fl. (S), Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar
Ågren (V) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:
I förvaltningens utvärdering av Omsorgshuset, vilken medföljer
som bilaga till ärendet, står ”Efter genomförd uppföljning är
bedömningen att utföraren uppfyller de krav på riktlinjer, rutiner
och dokumentation som staden ställer på verksamheten.”
Det är inte vår mening att raljera men ovanstående borde
stämma till eftertanke.

Södermalm stadsdelsnämnd

Sammanträdesprotokoll
12 december 2013
Blad 69

§ 24
Information om avtal för nattinsatser i hemtjänsten
Ärendet
De tre stadsdelsnämnderna Södermalm, Enskede-Årsta-Vantör
och Skarpnäck upphandlade gemensamt hemtjänstinsatser
nattetid, inklusive larmutryckning 2010. Stadsdelsdirektören vid
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning fick delegation att genomföra
upphandlingen, fatta upphandlingsadministrativa beslut, hantera
eventuell överprövning samt anta och teckna avtal med
leverantör.
Södermalms stadsdelsförvaltning och företrädare för
Omsorgshuset Stockholm AB har gemensamt kommit överens
om att avtalet om nattinsatser i hemtjänsten inom Södermalms
stadsdelsområde ska upphöra. Se ärende 17 ”Avslut av avtal om
nattinsatser i hemtjänsten”.
Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från 22 november 2013.
Dnr 1503-2013-2.2.1.

