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Revisorernas årsrapport 2004
Yttrande till revisionskontoret
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt
yttrande till revisorerna.

Göran Månsson
Stadsdelsdirektör
Sammanfattning
Revisorernas sammanfattande bedömning är att nämndens ekonomiska
och verksamhetsmässiga resultat är bra, nämndens styrning och
uppföljning är tillräcklig samt att nämndens bokslut och räkenskaper är
rättvisande.
Bakgrund
Stadsdelsnämnden har fått revisionsrapporten för yttrande senast den 31
maj 2005. I revisionsrapporten redovisas granskning av:
• Nämndens ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat
• Nämndens styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten
• Nämndens delårsbokslut, bokslut och räkenskaper
Revisionen har även följt upp nämndens åtgärder med anledning av
tidigare revisionsrapporter.
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Särskild granskning har gjorts av bland annat upphandling av äldreboende.
Revisorernas synpunkter med anledning av denna granskning samt
förvaltningens yttranden redovisas i detta tjänsteutlåtande. För övrigt
hänvisas till revisionsrapporten som biläggs tjänsteutlåtandet.
Upphandling av äldreboende
Revisionskontoret har granskat stadsdelsnämndens upphandling av driften
vid Alströmerhemmets och S:t Eriks äldreboenden. Revisorerna har
följande synpunkter med anledning av granskningen:
Revisionskontoret anser att det inte är tillräckligt förutsägbart vad
som tillmäts betydelse för att få högsta eller viss poäng vid
bedömning av kvalitetskriterierna, förfrågningsunderlaget är otydligt
avseende krav på lägsta bemanning, utvärderingen visar inte hur de
olika anbuden poängsatts och den tillämpade modellen för
poängsättning av pris kan dessutom ifrågasättas.
Förvaltningens yttrande
Stadsdelsförvaltningen har för varje kvalitetskriterium beskrivit vad som
tillmäts betydelse i utvärderingen. Grundkraven för verksamheten är
fastställda i avtalsmallen. I en upphandling som handlar om vård av
människor blir alltid förutsägbarheten något mindre än i upphandlingar av
t.ex. varor där kraven kan beskrivas mycket exakt. Målet är att
efterfrågade krav ska beskrivas funktionskrav. Att då exakt notera vad som
kommer att värderas kan hämma anbudsgivarens kreativitet. Hänvisning
till längd av erfarenhet t.ex. kan utesluta mindre eller nyetablerade företag.
Stadsdelsförvaltningen anger endast lägsta krav på bemanning vad gäller
natten. För övrigt är lägsta bemanning något som stadsdelsförvaltningen
numera undviker att använda i vårdupphandlingarna. Erfarenheterna från
tidigare upphandlingar har gett att ett sådant krav blir missvisande då det
inte säger något om fördelningen av personal över dagen eller vad den
personalen gör. Anbudens uppgifter om personalens omfattning,
fördelning och sammansättning finns ändå alltid med som bakgrund
genom hela utvärderingen, då bedömningen av trovärdigheten i anbudens
beskrivning av hur uppdraget ska genomföras till stor del bygger på dessa
faktorer. För övrigt sätter takpriset en högsta och lägsta gräns för
bemanningen. Takpriset är framräknat med utgångspunkt från dåvarande
kostnad med dåvarande bemanning och sedan uppräknat utifrån ett antal
faktorer beskrivna i tjänsteutlåtandet om upphandlingen.
En ny rutin för att protokollföra de resonemang som ligger till grund för
poängsättning kommer att införas.
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Modellen för poängsättning av pris kan möjligen ifrågasättas, men den är
ett uttryck för att - inom ramen för takpriset - betona kvalitet mer än pris.
Förvaltningen inför nu den modell för prisutvärdering som förordas av
SLK vilket innebär att skillnaden mellan högsta möjliga kvalitet och i
anbudet lämnad kvalitet räknas om till ett prispåslag på anbudspriset. Den
anbudsgivare som erhåller högsta poäng på kvalitetskriterier får inte något
prispåslag. Ju lägre poäng som ges – ju större skillnaden är - desto större
blir prispåslaget.
Bilaga
Revisorernas årsrapport 2004.

