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§9
Upphandling av städtjänster inom hemtjänsten
Södertjänst
SÖD 2020/607

Beslut
1. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att
genomföra en upphandling av städtjänster inklusive
fönsterputs inom hemtjänsten i ordinärt boende samt på
Hornstulls servicehus.
2. Stadsdelsnämnden ger stadsdelsförvaltningen i uppdrag att
innan upphandlingen annonseras återkomma till nämnden
med en redovisning av upphandlingsdokumentet.
Reservationer
Anders Göransson (S), Britten Lagerkvist Tranströmer (S), Magnus
Nilsson (S), Charlotte Lilja Pittuco (V) och Elis Wibacke (V)
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag (bilaga).
Ersättaryttrande
Antonia Simon (Fi) ställer sig bakom det gemensamma förslaget
från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.
Sammanfattning av ärendet
Städning är en biståndsbedömd insats inom stadsdelsnämndens
äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättning. I
insatsen ingår även fönsterputs.
Förvaltningen har sedan den 3 april 2017 ett avtal med Adlersons
Fönsterputs och städ AB. Avtalet löper ut den 2 april 2021 och en
ny upphandling behöver därför göras.
Förslag till beslut
Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt
Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag (bilaga).
Christoffer Järkeborn (M) föreslår att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
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Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut - det
gemensamma förslaget från (S) och (V) samt förvaltningens
förslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 SÖD 2020/607-1 Tjänsteutlåtande upphandling av
städtjänster inom hemtjänsten

Bilaga § 9 – eget förslag (S) och (V)
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Ärende 9
Upphandling av städtjänster
inom hemtjänsten
Anders Göransson m.fl. S
Charlotte Lilja Pittuco m.fl. V
Antonia Simon Fi
Förslag till beslut
Att överta städningen i egen regi
Pandemin har visat behovet av en stark hemtjänst i egen regi. Det är nog fler än vi
som är glada över att Alliansens övergivit sin tidigare vision om att de
kommunala insatserna skulle begränsas till myndighetsutövning och strategiska
ledningsfunktioner.
För att öka kvaliteten på hemtjänsten behöver kontinuiteten öka och antalet
personer som den äldre möter minska. Vi har pekat på flera olika insatser för att
nå detta: Minska antalet visstidsanställda men också antalet utförare. Ytterligare
ett sätt vore att bedriva städningen i egen regi.
Förvaltningen lyfter ekonomin, och de engångskostnader som uppstår vid ett
övertagande, som ett skäl att upphandla igen. Det resonemanget bortser helt från
de kostnader som uppkommer dels för att administrera själva upphandlingen (och
ev. överklaganden) dels själva kostnaden för att lägga ett anbud. De senare betalas
trots allt av gemensamma resurser, oavsett vem som lämnar dem.

