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§ 24
Förändring i förfrågningsunderlag i upphandling enligt lag
(2008:962) om valfrihetssystem, LOV av vissa insatser inom
lag (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS och socialtjänstlag (2001:453), SoL

Dnr 2.11.3-234/2019, 2.11.3-235/2019, 2.11.3-236/2019

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner förändringarna i
förfrågningsunderlagen i LOV-upphandlingar:
 Boendestöd, socialpsykiatri (dnr: 2.11.3-234/2019),
 Sysselsättning, socialpsykiatri (dnr: 2.11.3-235/2019),
 Ledsagar- och avlösarservice, LSS och SoL (dnr: 2.11.3236/2019)
2. Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att fatta
tilldelningsbeslut och teckna tillsvidareavtal med godkända
leverantörer.
3. Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att för
nämndens räkning besluta om:
- hävning samt uppsägning av avtal,
- partsbyte samt underteckna avtal om partsbyte,
- ändringar och tillägg till avtal som är förenliga med
upphandlingslagstiftningen samt
- mindre justeringar av avtal.
4. Socialnämnden ger förvaltningschefen möjlighet till
delegering av åtgärderna i punkt 3.
5. Socialnämnden ger ansvarig utredare i uppdrag att revidera
uppdragsbeskrivningar för egenregi i enlighet med de
förändringar som godkänns för förfrågningsunderlagen.
6. Paragrafen justeras omedelbart.
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Ärendet

Stockholms stad tillämpar lagen om valfrihetssystem (LOV) vid
upphandling av vissa verksamheter enligt LSS (lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade) och SoL (socialtjänstlagen).
Förfrågningsunderlagen i upphandlingarna justeras huvudsakligen
en gång per år. De justeringar som föreslås i detta ärende är en följd
av nya tillståndskrav för vissa insatser och ny modell för insatsen
sysselsättning inom socialpsykiatrin. I anslutning till förändringar i
förfrågningsunderlagen revideras innehållet i
uppdragsbeskrivningar för stadens verksamheter i egen regi med
motsvarande förändringar. Förvaltningen föreslår att nämnden
godkänner förändring i förfrågningsunderlag i upphandling enligt
lag (2008:962) om valfrihetssystem, LOV av vissa insatser inom lag
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS
och socialtjänstlag (2001:453), SoL
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
den 13 maj 2019.
Beslutsordning

Ordföranden ställde framställda förslag till beslut mot varandra och
fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.
Yrkanden

Ordföranden Jan Jönsson (L), ledamöterna Ole-Jörgen Persson m.fl.
(M), Mariana Moreira Duarte (MP), Michaela Hollis (KD) yrkade
bifall till förvaltningens förslag.
Vice ordföranden Alexandra Mattsson m.fl. (V), yrkade bifall till
eget förslag till beslut.
Reservation

Vice ordföranden Alexandra Mattsson, ledamoten Jackie Nylander
(V), reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget;
”Vi föreslår att socialnämnden beslutar följande.
Förvaltningens förslag till beslut godkänns med följande tillägg
 I samtliga förfrågningsunderlag ställa krav på särskilda
kontraktsvillkor om arbets- och anställningsvillkor, minst i
nivå med kraven som ställs i stadens LOV-upphandling av
hemtjänstutförare, vilket innebär villkor om arbetstid,
avlöning, ersättning vid tjänstgöring på ob-tid, semester
samt tjänstepension
 I samtliga förfrågningsunderlag ställa krav på att en
arbetsledande funktion ska finnas på plats.
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I förfrågningsunderlag gällande boendestöd, socialpsykiatri
ställa krav på att inte ha anhöriganställda.
I förfrågningsunderlag gällande ledsaga-r och avlösarservice
enligt LSS och SOL ställa krav på att inte ha
anhöriganställda.
I förfrågningsunderlaget ställa krav på att registerkontroll
görs när någon ska arbeta ensam i en brukares hem.

Vi anser det vara självklart att staden ställer likvärdiga villkor på de
anställdas arbets- och anställningsvillkor i alla upphandlingar.
Under vår rödgrönrosa mandatperiod skärpte vi kraftigt kraven i
upphandlingen av hemtjänstutförare, vilket bland annat för första
gången i stadens historia innebar att alla anställda i hemtjänsten
oavsett utförare i staden garanterades avsättning till tjänstepension.
De särskilda kontraktsvillkoren inom LOV-upphandlingen av
hemtjänst ska givetvis även ställas i denna upphandling.
Tyvärr kunde staden inte vid tiden för den första
hemtjänstupphandlingen med de skärpta villkoren även ställa krav
på försäkringar. Då saknades en försäkringslösning som var tydligt
avgränsad mot stadens anställda, vilket krävdes på grund av att
vissa utförare även hade anställda som arbetade i andra kommuner.
Vi anser att frågan om försäkringar för de anställda är av oerhörd
vikt och att staden måste arbeta aktivt i kontakter med
försäkringsbolagen för att en försäkringslösning ska tas fram som
kan ingå i förfrågningsunderlagen.
Vänsterpartiet vill att det i staden ska finnas utförare i egen regi i
alla stadsdelar samt att både stadens egna och privata utförare
säkerställer att registerkontroll görs om en anställd ska verka ensam
i en brukares hem. Detta om ett led i vad regeringens utredare har
föreslagit för att motverka övergrepp utifrån den utsattheten den
funktionsnedsatta befinner sig i. ”
Ersättaryttrande

Ersättaren Anna Rantala Bonnier (Fi) instämde i förslag till beslut
och reservation från (V).
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Vid protokollet

Inga-Karin Mellberg
Nämndsekreterare

