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Till
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Uppdragsbeskrivning för vård och
omsorgsboende i egen regi

Förvaltningens förslag till beslut
1. Äldrenämnden godkänner förvaltningens förslag till en
stadsgemensam uppdragsbeskrivning för egen
regiverksamhet.
2. Äldrenämnden ger äldreförvaltningen i uppdrag att
tillsammans med stadsdelsförvaltningarna, i samband med
revidering av förfrågningsunderlaget för vård och
omsorgsboenden, kontinuerligt revidera underlag till
uppdragsbeskrivningar.

Eva Frunk-Lind
Direktör
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Swedenborgsgatan 20B
10664 Stockholm
Telefon 08-50836247
anita.cronholm@stockholm.se
stockholm.se

Raili Karlsson
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Sammanfattning
I ett valfrihetssystem är det viktigt att krav och förutsättningar för
utförarna är desamma oavsett regiform. Kommunfullmäktige
beslutade 2012-12-17 att äldrenämnden tillsammans med
stadsdelsnämnderna ska ta fram och kontinuerligt revidera underlag
till uppdragsbeskrivning som därefter implementeras och används
av varje stadsdelsnämnd och deras respektive verksamheter i egen
regi. Uppdragsbeskrivningen ska tydliggöra verksamheternas
uppdrag. Utöver den föreslagna uppdragsbeskrivningen ges
stadsdelsnämnderna dock möjlighet att komplettera uppdraget efter
lokala förutsättningar.
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Bakgrund
I ett valfrihetssystem är det viktigt att krav och förutsättningar för
utförarna är desamma oavsett driftsform eller i vilken stadsdel
utföraren är verksam. För verksamheter som drivs i privat regi och
av entreprenörer finns krav och förutsättningar reglerat i avtal. I
dagsläget finns inget motsvarande dokument för verksamheter som
drivs av staden i egen regi. Kommunfullmäktige beslutade 2012-1217 att äldrenämnden tillsammans med stadsdelsnämnderna ska ta
fram och kontinuerligt revidera underlag till överenskommelser som
därefter tecknas mellan varje stadsdelsnämnd och deras respektive
verksamheter. Då en kommun inte kan skriva avtal med sin
egenregiverksamhet benämns överenskommelse i det här
dokumentet som uppdragsbeskrivning.
Ärendet
Uppdragsbeskrivningen syftar till att alla utförare ska ha samma
uppdrag oavsett driftsform. Vissa lokala kompletteringar kan dock
förekomma. Det är viktigt att alla utförare har en tydlig beställning
för verksamheternas uppdrag. Uppföljningen kan ske på samma sätt
hos alla utförare vilket i sin tur underlättar jämförelser.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom äldreförvaltningen. Kommunstyrelsens
pensionärsråd (KPR) den 3 juni och råd för funktionshinder har
tagit del av tjänsteutlåtandet den 4 juni. De fackliga
organisationerna har tagit del av tjänsteutlåtande den 4 juni.
Uppdragsbeskrivningen har varit ute på remiss hos
stadsdelsförvaltningarna som har lämnat synpunkter.
Äldreförvaltningens synpunkter och förslag
Privata utförare har deltagit i upphandling enligt LOV och bedriver
sin verksamhet utifrån de krav och förutsättningar som är fastställda
i avtal mellan staden och respektive utförare. Staden införde det
första valfrihetssystemet för vård och omsorgsboenden 2009 men
hittills har det inte funnits några fastställda motsvarande krav för
verksamheter som drivs av staden i egen regi.
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Sedan 2006 tillämpas en uppföljningsmodell inom äldreomsorgen
som är beslutad av kommunfullmäktige. Uppföljningsmodellen
innebär att alla verksamheter oavsett regiform årligen följs upp på
samma sätt utifrån framtagna uppföljningsmallar.
Uppföljningsområdena som tas upp baserar sig på de krav staden
ställer i de centrala avtal staden har med privata utförare. Resultaten
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av dessa verksamhetsuppföljningar sammanställs årligen i ett
särskilt ärende samt presenteras var för sig på Jämför Service på
stadens hemsida. I och med denna verksamhetsuppföljning
förväntas de verksamheter som drivs av staden i egen regi indirekt
leva upp till samma krav som de privata utförarna som är bundna
till dessa krav i sina avtal. Exempel på krav som ställs på de privata
utförarna och som även följs upp i de årliga
verksamhetsuppföljningarna är uppföljning på individnivå,
verksamhet, brukarundersökningar, synpunkter och klagomål, olika
stickprovskontroller, screening och vid behov fördjupade
uppföljningar.
Ett valfrihetssystem, där ersättningen är lika för alla utförare,
förutsätter så lika villkor som möjligt mellan de utförare som ingår
inom respektive valfrihetssystem. Ur ett äldreperspektiv är det
viktigt att omhändertagandet är detsamma oavsett vem som utför
insatserna eller var den äldre bor. Äldreförvaltningen har
tillsammans med representanter från stadsdelsförvaltningarna tagit
fram ett förslag till uppdragsbeskrivning som bygger på de krav
som ställs på de privata utförarna. Förslaget har gått ut på remiss till
samtliga stadsdelsförvaltningar för synpunkter. Utöver den
stadsgemensamma uppdragsbeskrivningen föreslås att
stadsdelsnämnderna ges möjlighet att komplettera uppdraget efter
lokala förutsättningar. Stadsdelsnämnden svarar för uppföljning och
åtgärdande av eventuella brister.
Äldreförvaltningen föreslår att uppdragsbeskrivningen revideras på
samma sätt och samtidigt som förfrågningsunderlaget för vård och
omsorgsboenden i valfrihetssystemet. Äldreförvaltningen föreslås få
i uppdrag att tillsammans med stadsdelsförvaltningar ta fram och
kontinuerligt revidera underlag till uppdragsbeskrivningar som
därefter tecknas mellan varje stadsdelsnämnd och deras respektive
verksamheter.

Bilagor
1. Uppdragsbeskrivning för stadsdelsnämndens verksamhet –
Vård och omsorgsboende i egen regi.
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