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§7
Tvätt inom hemtjänsten
Beslut

1. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att undersöka
möjligheten att ställa sociala krav i den kommande
upphandlingen av tvätt inom hemtjänsten.
2. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att
genomföra en upphandling av tvättjänster inom hemtjänsten.
3. Stadsdelsnämnden ger stadsdelsförvaltningen i uppdrag att
innan upphandlingen annonseras återkomma till nämnden
med en redovisning av upphandlingsdokumentet.
Därutöver anförde nämnden följande:
Vi delar förvaltningens bedömning att en ny upphandling av tvätt
inom hemtjänsten ska genomföras eftersom det nuvarande avtalet med
Samhall löper ut den 31 december 2019. Vi skulle däremot vilja
undersöka möjligheten att ställa sociala krav i den kommande
upphandlingen. Vi uppdrar därför till förvaltningen att undersöka
denna möjlighet vidare och återkomma till nämnden i samband med
att förvaltningen kommer tillbaka till nämnden med
upphandlingsdokumentet.
Ärendet

Tvätt är en biståndsbedömd insats inom stadsdelsnämndens
äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättning.
Förvaltningen har sedan den 1 januari 2016 ett avtal med
Samhall. Avtalet löper ut den 31 december 2019 och en ny
upphandling behöver därför göras.
Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 7 maj 2019.
SÖD 2019/756
Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Anne-Lie Elfvén (L), AnnaKlara Müntzing (MP), Lars Rottem Krangnes (C) och Christina
Wallmark (SD) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att
nämnden ställer sig bakom förslaget. Frid Bondesson (KD)
ställde sig med sitt ersättaryttrande bakom förslaget.
Anders Göransson m.fl. (S) och Birgitta Sevefjord m.fl. (V) lade
ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden ställer sig
bakom förslaget.
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Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden
beslutat enligt förslag från M, L, MP och C. KD ställde sig med
sitt ersättaryttrande bakom förslaget.
Reservation

Anders Göransson m.fl. (S) och Birgitta Sevefjord m.fl. (V)
-

-

att uppdra åt förvaltningen att undersöka möjligheten att
ställa sociala krav (bland annat kollektivavtal) i den
kommande upphandlingen av tvätt inom hemtjänsten
att därutöver godkänna förvaltningens förslag till beslut

Vi delar förvaltningens bedömning att en ny upphandling av
tvätt inom hemtjänsten ska genomföras eftersom det nuvarande
avtalet med Samhall löper ut den 31 december 2019. Vi skulle
däremot vilja undersöka möjligheten att ställa sociala krav i den
kommande upphandlingen. Vi uppdrar därför till förvaltningen
att undersöka denna möjlighet vidare och återkomma till
nämnden i samband med att förvaltningen kommer tillbaka till
nämnden med upphandlingsdokumentet.
Särskilt uttalande

Anders Göransson m.fl. (S) lämnade ett särskilt uttalande.
En god måltid är mer än bara god mat. Sällskap, plats och
stämning gör att helheten blir något annat än summan av
delarna.
På samma sätt kan insatsen Att få hjälp med tvätten vara mer än
att få lakanen tvättade. Väl organiserad kan tvättandet också
innebära en stunds samvaro. Ett trevligt avbrott i vardagen.
Därför är det viktigt att vi inte bara ser olika insatser utifrån vad
det innebär rent tekniskt utan att vi också försöker höja blicken
genom ett mer holistiskt synsätt på vård- och omsorg.
Sedan 1 juli 2017 gäller en ny lag om offentlig upphandling.
Med den nya lagen förbättras möjligheterna att i samband med
upphandlingar ställa krav beträffande anställningsvillkor.
Statens Inköpscentral (SIC), som sorterar under
Kammarkollegiet, sluter ramavtal om inköp av varor och
tjänster för statliga myndigheter. För närvarande har man
närmare 1 200 aktiva ramavtal inom 40 avtalsområden, bland
annat flygresor, hotelltjänster och resebyråtjänster. Avtalen är
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bindande för myndigheter. Det betyder exempelvis att de måste
använda de hotell etc i den rangordning som SIC beslutat.
SIC har nyligen slutit ramavtal beträffande hotelltjänster i
Sverige. I avtalen ställs dels ett antal detaljerade krav om
energieffektiv belysning, ekologisk mat på frukostbuffén,
snålspolande duschar etc, men också för första gången i
praktiken krav om att de anställda har löne- och semestervillkor
som minst uppfyller de krav som gäller enligt det kollektivavtal
som slutits mellan branschorganisationen Visita och Hotell- och
restaurangfacket.
Kollektivavtal skapar en stabilitet på arbetsmarknaden som
gynnar både anställda och arbetsgivare, och i förlängningen hela
samhället. Vid formulering av upphandlingskrav bör staden och
stadsdelen utnyttja de erfarenheter Kammarkollegiet dragit.

