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Uppdragsbeskrivningar för
stadsdelsnämndernas dagverksamhet och vårdoch omsorgsboende inom stadens
valfrihetssystem
Svar på remiss KS 2021/1084
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på remissen.
Sammanfattning
Stadsdelsförvaltningen har av Kommunstyrelsen fått en remiss
gällande uppdragsbeskrivning för dagverksamhet och vård- och
omsorgsboende inom stadens valfrihetssystem att besvara.
Äldrenämnden ansvarar för tre valfrihetsystem – hemtjänst,
dagverksamhet och vård- och omsorgsboende. I ett valfrihetssystem
ska krav och förutsättningar för utförarna så långt som möjligt vara
desamma oavsett regiform. Uppdragsbeskrivningarna har tagits
fram utifrån arbetet med reviderade förfrågningsunderlag för
motsvarande verksamheter. Den huvudsakliga skillnaden i de
reviderade uppdragsbeskrivningarna är kraven på personalens
kompetens anpassat utifrån vilken typ av verksamhet det är.
Förvaltningen ställer sig positiv till de föreslagna
uppdragsbeskrivningarna, det är viktigt att stadens äldreomsorg
bedrivs på ett så likartat sätt som möjligt, oavsett regi. Den äldre har
rätt att förvänta sig samma kvalitet och innehåll oavsett vilken
utförare som väljs.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelning Äldreomsorg. Pensionärsrådet
har haft möjlighet att yttra sig i ärendet och hänvisar till KPR:s
yttrande i frågan.
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Ärendet
Stadsdelsförvaltningen har av Kommunstyrelsen fått en remiss
gällande uppdragsbeskrivning för dagverksamhet och vård- och
omsorgsboende inom stadens valfrihetssystem att besvara.
Samtliga stadsdelsförvaltningar samt Stadsledningskontoret är
remissinstanser.
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Äldrenämnden ansvarar för tre valfrihetsystem – hemtjänst,
dagverksamhet och vård- och omsorgsboende. I ett valfrihetssystem
ska krav och förutsättningar för utförarna så långt som möjligt vara
desamma oavsett regiform.
Vid äldrenämndens sammanträde den 16 december 2020 beslutades
om reviderade förfrågningsunderlag för dagverksamhet samt vård
och omsorgsboende (dnr 5.1.1–584/2020 och 5.1.1–627/2020).
Utifrån dessa har äldreförvaltningen arbetat fram förslag på
uppdragsbeskrivningar för egenregi.
Det som skiljer uppdragsbeskrivningarna och
förfrågningsunderlagen åt är främst kravet på personalens
kompetens. Under våren 2021 har kompetenskravet för stadens
äldreomsorgsverksamhet varit föremål för diskussion, bland annat
med anledning av Coronapandemin. Detta har gjort att
äldreförvaltningen, vid revidering av förfrågningsunderlag och
uppdragsbeskrivningar, föreslår en höjning av kraven på
personalens kompetens anpassat utifrån vilken typ av verksamhet
det är. Den höjning av kompetensen som föreslås innebär att all
omvårdnadspersonal ska ha yrkesförberedande utbildning från vårdoch omsorgsprogrammet eller 1500 poäng utifrån nationella
yrkespaketet för undersköterskor vård och omsorg. Även äldre
utbildningar som undersköterska exempelvis från vårdlinjen, social
servicelinje eller omvårdnadsprogrammet godkänns. Krav i
nuvarande uppdragsbeskrivning för vård- och omsorgsboende är
yrkesförberedande utbildning (gymnasieexamen) från vårdlinje,
social servicelinje eller omvårdnadsprogrammet, alternativt minst
600 gymnasiepoäng från Komvux med karaktärsämnen inom vård
och omsorg.
För dagverksamhet föreslås att personalen även kan ha någon form
av aktivitetsinriktad utbildning.
Motsvarande förslag till ändring som nu görs i dessa
uppdragsbeskrivningar kommer även att föreslås som förändringar
vid nästa revidering av förfrågningsunderlag för dagverksamhet
samt vård- och omsorgsboende som har LOV-avtal med staden.
Gällande uppdragsbeskrivning för hemtjänst har
kommunfullmäktige gett äldrenämnden i uppdrag att i samband
med revidering av förfrågningsunderlag för hemtjänst också
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kontinuerligt revidera uppdragsbeskrivning (dnr KS 718/215).
Äldreförvaltningen har även föreslagit att motsvarande hantering
ska gälla för dagverksamhet och vård-och omsorgsboende. Det
skulle innebära att när ett förfrågningsunderlag revideras för något
av de valfrihetssystem som äldrenämnden ansvar för, revideras även
motsvarande uppdragsbeskrivningar för stadsdelsnämndernas
verksamheter. Kraven i uppdragsbeskrivningarna ska i tillämpliga
delar vara desamma som i förfrågningsunderlagen alternativt ha en
högre ambitionsnivå. Stadsdelsnämnderna ska själva också, precis
som för hemtjänst, kunna göra vissa lokala kompletteringar.
Slutligen föreslås även att äldrenämnden får i uppdrag att följa upp
uppdragsbeskrivningarna och rapportera till verksamhetsansvarig
nämnd.
Synpunkter och förslag
Förvaltningen ställer sig positiv till de föreslagna
uppdragsbeskrivningarna, det är viktigt att stadens äldreomsorg
bedrivs på ett så likartat sätt som möjligt, oavsett regi. Den äldre har
rätt att förvänta sig samma kvalitet och innehåll oavsett vilken
utförare som väljs.
Förvaltningen ser även positivt på att äldreförvaltningen ansvarar
för att ta fram uppdragsbeskrivningar för verksamheter i egen regi
utifrån förfrågningsunderlagen. När ett förfrågningsunderlag
revideras för något av de valfrihetssystem som äldrenämnden ansvar
för revideras även motsvarande uppdragsbeskrivningar för
stadsdelsnämndernas verksamheter.
Förvaltningen vill dock lämna följande synpunkter gällande
Uppdragsbeskrivning för stadsdelsnämndernas verksamhet Vård- och
omsorgsboende inom stadens valfrihetssystem.
3.6 Arbetsledning
En tydligare beskrivning önskas av begreppet arbetsledare då detta
inte är en titel i Stockholms stad.
4.46-4.47 Rehabilitering och medicintekniska produkter.
Stycket behöver förtydligas vad gäller spårbarhet och besiktning
samt kompletteras med hänvisningar till lagrum och stadens
riktlinjer.
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1. Uppdragsbeskrivning för stadsdelsnämndernas verksamhet
Dagverksamhet inom stadens valfrihetssystem
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2. Uppdragsbeskrivning för stadsdelsnämndernas verksamhet
Vård- och omsorgsboende inom stadens valfrihetssystem
3. Tjänsteutlåtande Äldreförvaltningen
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