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Sammanfattning
Stockholms stad införde ett valfrihetssystem för vård- och
omsorgsboenden den 1 juli 2008. Kommunfullmäktige beslutade i
samband med detta att vård- och omsorgsboenden, i förekommande
fall, ska upphandlas genom centrala entreprenadupphandlingar.
Remissen innehåller stadsledningskontorets förslag till boenden
som ska ingå i nästkommande entreprenadupphandling samt
principer för genomförande av upphandlingen och avtalens
förvaltande.
Äldreförvaltningen
Planeringsavdelningen
Storforsplan 36, Farsta
Box 44
123 21 Farsta
Telefon 08-508 36 218
barbro.m.karlsson@stockholm.se
stockholm.se

Äldreförvaltningen delar stadsledningskontorets bedömning att det
inte finns någon information som talar emot att driften av de tre
föreslagna vård- och omsorgsboendena upphandlas och därmed
inkluderas i den centrala entreprenadupphandlingen.
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Bakgrund
Stockholms stad införde ett valfrihetssystem för vård- och
omsorgsboenden den 1 juli 2008. Kommunfullmäktige beslutade i
samband med detta att vård- och omsorgsboenden, i förekommande
fall, ska upphandlas genom centrala entreprenadupphandlingar.
Beslut om vilka vård- och omsorgsboenden som ska ingå i en
central entreprenadupphandling fattas av kommunfullmäktige.
Efter beslut av kommunfullmäktige den 17 oktober 2016 överflyttades
ansvaret för genomförande av bland annat centrala
entreprenadupphandlingar av vård- och omsorgsboenden, inom
stadens valfrihetssystem, från kommunstyrelsen till äldrenämnden. I
budget 2019 beslutades att ansvaret för de centrala
entreprenadupphandlingarna av vård- och omsorgsboenden flyttas
tillbaka till kommunstyrelsen. Det är således kommunstyrelsen som
kommer att ansvara för den entreprenadupphandling som denna
remiss avser.
Ärendet
Remissen innehåller stadsledningskontorets förslag till boenden
som ska ingå i nästkommande entreprenadupphandling samt
principer för genomförande av upphandlingen och avtalens
förvaltande.
Utifrån respektive stadsdelsnämnds rekommendationer, föreslår
stadsledningskontoret att tre vård- och omsorgsboenden ska ingå i
en central entreprenadupphandling 2021. Dessa är:
Vård- och omsorgsboende
Hornskroken
Solbacken
Tussmötegården

Stadsdelsnämnd
Södermalms stadsdelsnämnd
Kungsholmens stadsdelsnämnd
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Hornskroken och Solbacken drivs idag av entreprenörer.
Avtalen för dessa kan inte förlängas ytterligare utan löper ut den 31
januari 2021. Tussmötegården drivs i kommunal regi.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom äldreförvaltningen. Kommunstyrelsens
pensionärsråd har tagit del av ärendet den 15 augusti. De fackliga
organisationerna har tagit del av ärendet den 21 augusti.
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Förvaltningens synpunkter och förslag
Äldreförvaltningen delar stadsledningskontorets bedömning att det
inte finns någon information som talar emot att driften av de
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föreslagna vård- och omsorgsboendena upphandlas och därmed
inkluderas i den centrala entreprenadupphandlingen.
Gällande Hornskroken och Solbacken, innehåller dessa boenden
även korttidsvård och dagverksamhet, som i första hand egentligen
inte ingår i entreprenadupphandlingen. De erfarenheter som
äldreförvaltningen har av detta, är att det i dessa fall är viktigt att
specifika krav och förutsättningar för dessa verksamheter, som
avviker från den övriga verksamheten, tydligt framgår av
upphandlingsdokumentet. Detta gjordes dessvärre inte när sådana
mixade verksamheter upphandlades tidigare. Äldreförvaltningen
anser vidare att det kan behöva övervägas om en eller ett par
specifika utvärderingskriterier för dessa avvikande verksamheter
även bör införas i den kommande upphandlingen. I annat fall finns
en risk för att korttidsvården och dagverksamheten kommer i
skymundan.
Bilagor
1. Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande ”Centralupphandling
av vård- och omsorgsboenden 2021” (dnr. KS 2019/894)

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to
the text that you want to appear here.

