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Revidering av förfrågningsunderlag,
kontraktsvillkor och uppdragsbeskrivning för
hemtjänst

Förvaltningens förslag till beslut
1. Förfrågningsunderlag/kontraktsvillkor för upphandling av
privata utförare till stadens valfrihetssystem för hemtjänst
godkänns.
2. Uppdragsbeskrivning för stadsdelsnämndernas hemtjänst i
ordinärt boende godkänns.

Patric Rylander
Förvaltningschef

Raili Karlsson
Avdelningschef

Bakgrund
I budget för år 2020 med inriktning 2021 och 2022 har
äldrenämnden fått i uppdrag att revidera
förfrågningsunderlag/kontraktsvillkor för hemtjänst i syfte att införa
ett konkurrensneutralt ickevalsalternativ i hemtjänsten. I samband
med att förfrågningsunderlag/kontraktsvillkor för hemtjänst
revideras har äldrenämnden också i uppdrag att revidera underlag
till uppdragsbeskrivningen (Uppdragsbeskrivning för
stadsdelsnämndernas hemtjänst i ordinärt boende, dnr KS
2018/751).
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom äldreförvaltningen. Branschrådets
representanter för privata utförare av hemtjänst har haft möjlighet
att lämna synpunkter. De fackliga organisationerna har behandlat
ärendet den 22 januari 2020. Kommunstyrelsens pensionärsråd har
behandlat ärendet den 21 januari 2020. Det för socialnämnden,
äldrenämnden och överförmyndarnämnden gemensamma rådet för
funktionshinderfrågor har tagit del av ärendet den 23 januari 2020.
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Förvaltningens synpunkter och förslag
Äldreförvaltningen har arbetat fram ett förslag till revidering av
förfrågningsunderlag/kontraktsvillkor och uppdragsbeskrivning för
hemtjänst. Förslag till revidering har framförallt gjorts utifrån:
− Förslag till nytt ickeval inom hemtjänsten, dnr KS
2019/1449
Ändrat ickevalet till närhetsprincipen, d.v.s. den utförare
som har sin utförarlokal närmast den enskildes bostad utgör
ickeval. Det är frivilligt för utföraren att utgöra ickeval och
utföraren kan ändra sig under kontraktstiden.
− Revisionsrapport Kontinuitet inom hemtjänsten, 2018:11
Definierat begreppen personal- tids- och omsorgskontinuitet.
− PM Möjlighet att få äldreomsorg på sitt modersmål, dnr
äldreförvaltningen 1.1.1-391/2019.
Belyst behovet av olika inriktningar och vad som särskilt
efterfrågas samt betonat att staden gärna ser att utförarna har
en särskild inriktning som en del av sin verksamhet.
− Funktionshinderinspektörernas rapport om hemtjänst till
vuxna med minderåriga barn, dnr socialförvaltningen 3.4.2
- 259 2018
Belyst och fört in krav avseende barnperspektivet.
Arbetet har skett med utgångspunkt från grundprinciperna för
upphandling om:
−
−
−
−
−

likabehandling
ickediskriminering
transparens
proportionalitet
ömsesidigt erkännande.

Bilagor
1. Förfrågningsunderlag/kontraktsvillkor för hemtjänst
2. Uppdragsbeskrivning för stadsdelsnämndernas hemtjänst i
ordinärt boende
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