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Uppdragsbeskrivningar för stadsdelsnämndernas dagverksamhet och vård- och omsorgsboende inom stadens valfrihetssystem

Förvaltningens förslag till beslut
1. Äldrenämnden godkänner förvaltningens förslag till uppdragsbeskrivning för stadsdelsnämndernas vård- och omsorgsboende inom stadens valfrihetssystem.
2. Äldrenämnden godkänner förvaltningens förslag till uppdragsbeskrivning för stadsdelsnämndernas dagverksamhet
inom stadens valfrihetssystem.
3. Äldrenämnden överlåter uppdragsbeskrivningarna till kommunstyrelsen för vidare beslut i kommunfullmäktige.
4. Äldrenämnden överlåter till kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige besluta att äldrenämnden får i uppdrag
att i samband med revidering av förfrågningsunderlagen
kontinuerligt revidera underlag till uppdragsbeskrivningarna.
5. Äldrenämnden överlåter till kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige besluta att äldrenämnden får i uppdrag
att följa upp uppdragsbeskrivningarna och rapportera till
verksamhetsansvarig nämnd.
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Bakgrund
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. Privata utförare som ingår i valfrihetssystemen upphandlas enligt lag om valfrihetssystem (LOV) medan driftentreprenader upphandlas enligt lag om offentlig upphandling
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(LOU) där krav och förutsättningar regleras genom kontrakt/avtal.
Däremot kan inte en kommun teckna avtal med verksamheter som
drivs i egen regi. Stadens krav och förutsättningar regleras i stället
genom uppdragsbeskrivningar.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för stadsövergripande äldreomsorgsfrågor. Referensgrupp har bestått av representanter från
stadsdelarnas avdelningschefer för äldreomsorg. De fackliga organisationerna har behandlat ärendet den 23 augusti 2021. Kommunstyrelsens pensionärsråd har behandlat ärendet den 24 augusti 2021.
Det för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden
gemensamma rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av ärendet den 26 augusti 2021.
Förvaltningens synpunkter och förslag
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 nu 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 Covid-19. 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. Motsvarande förslag till
ändring som nu görs i dessa uppdragsbeskrivningar kommer också
föreslås som förändringar vid nästa revidering av förfrågningsunderlagen för dagverksamhet samt vård- och omsorgsboende. Äldreförvaltningen föreslår att äldrenämnden godkänner uppdragsbeskrivningarna och överlämnar dem till kommunstyrelsen för vidare
beslut av kommunfullmäktige.
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När det gäller uppdragsbeskrivning för hemtjänst har kommunfullmäktige givit äldrenämnden i uppdrag att i samband med revidering
av förfrågningsunderlag för hemtjänst också kontinuerligt revidera
uppdragsbeskrivning (dnr KS 718/215). Äldreförvaltningen föreslår
att motsvarande hantering ska gälla för dagverksamhet och vårdoch omsorgsboende. I praktiken innebär det att när ett förfrågningsunderlag revideras för något av de valfrihetssystem som äldrenämnden ansvar för revideras även motsvarande uppdragsbeskrivningar
för stadsdelsnämndernas verksamheter. Kraven i uppdragsbeskriv-
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ningarna ska i tillämpliga delar vara desamma som i förfrågningsunderlagen alternativt ha en 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.

Bilagor
1. Uppdragsbeskrivning för stadsdelsnämndernas dagverksamhet inom stadens valfrihetssystem.
2. Uppdragsbeskrivning för stadsdelsnämndernas vård- och omsorgsboende inom stadens valfrihetssystem.
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