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Skrivelse
Sedan oktober 2014 har vänstermajoriteten fört en ideologisk
återkommunaliseringspolitik visavi verksamheter som drivits och drivs av enskilda
aktörer. Flera verksamheter, allt från vård- och omsorgsboenden till parklekar och
sociala verksamheter har återtagits i kommunal regi. På sikt äventyras valfriheten och
mångfalden i välfärden, investeringsviljan och stadens ekonomiska hushållning, detta i
ett läge när välfärdsbehoven är stora och ständigt växer.
Stockholmarnas skattepengar skall användas på bästa realiserbara sätt, med
kostnadsmedvetenhet och kvalitetskontroll. Stockholmarnas perspektiv, behov och
önskemål skall vara utgångspunkten för verksamheterna, samtidigt som en god kvalitet
skall säkerställas. Vi har också förståelse för brukares och medarbetares oro i samband
med större organisatoriska förändringar.
När det gäller offentlig upphandling skall höga krav på kvalitet ställas, samtidigt finns
det för långtgående krav som endast riskerar att göra enskilda aktörers möjligheter att
medverka vid upphandlingar svårare.
Stadens upphandlingar får inte innebära att bara ett fåtal stora entreprenörer eller
leverantörer kan delta vid upphandlingar. För att så många entreprenörer eller
leverantörer som möjligt ska kunna delta i anbudsgivande måste det visas försiktighet
med att i onödan försvåra anbudsgivandet genom att ställa långtgående och detaljerade
krav. Detta gäller i synnerhet om de försvårande kraven strider mot EU-rätten, LAS,
Kommunallagen, LOU och innebär sekretessproblematik som kan försämra kommunens
affärer.
Vi vill därför att förvaltningen utreder:
-

-

Vilka verksamheter och enheter som till dags dato återgått till egen regi.
Vilka verksamheter och enheter som för närvarande är på entreprenad vars
kontrakt löper ut eller kommer upp till beslut om förlängning under hösten 2015
och under våren 2016.
Vilka förberedelser som sker inför dessa avslut eller förlängningsbeslut.
Vilka kostnadsjämförelser som görs inför prövning och beslut om återtagande i
egen regi eller upphandling.

-

Vilka konsekvensanalyser som görs inför prövning och beslut om återtagande i
egen regi eller upphandling.
Om eventuella kostnadsjämförelser och konsekvensanalyser öppet redovisas.
Vilka krav som kommer att ställas vid upphandlingsprocesser av verksamheter
och enheter.
Om kollektivavtal kommer att vara ett krav vid upphandlingsprocesser av
verksamheter och enheter.

