Malmö stad

1 (2)

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen
Datum

Tjänsteskrivelse

2019-12-02
Vår referens

Tilde Tibblin
Planeringssekreterare
tilde.tibblin@malmo.se

Upphandling av cirkulationstvätt av arbetskläder
HVO-2018-917
Sammanfattning

Den 16 december 2014 beslutade kommunfullmäktige om inriktningen att vård- och
omsorgspersonal i brukarnära arbete skulle utrustas med arbetskläder. Efter olika utredningar
och upphandlingar som överprövats och avbrutits överlämnade kommunstyrelsen i juni 2017 till
hälsa-, vård- och omsorgsnämnden att beslut om på vilket sätt arbetskläder ska tillgodoses i
förvaltningen. Därefter har hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott på delegation
beslutat om upphandling av cirkulationstvätt av arbetskläder. Denna upphandling har
Förvaltningsrätten nyligen, efter överprövning, ogiltigförklarat.
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen önskar få i uppdrag av nämnden att besluta om på
vilket sätt arbetskläder ska tillgodoses i förvaltningen. I samband med detta föreslås nämnden,
för att möjliggöra olika scenarion, upphäva arbetsutskottet beslut den 5 juni 2018 om att inleda
upphandling av cirkulationstvätt av arbetskläder.
Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden upphäver hälsa-, vård- och omsorgsnämndens
arbetsutskotts beslut från den 5 juni 2018 (§ 29) om att inleda upphandling av
cirkulationstvätt av arbetskläder.
2. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden ger hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen i
uppdrag att besluta om på vilket sätt arbetskläder ska tillgodoses i förvaltningen.
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Ärendet

Den 16 december 2014 beslutade kommunfullmäktige om inriktningen att vård- och
omsorgspersonal i brukarnära arbete skulle utrustas med arbetskläder från och med den 1 januari
2017 (§ 253). Detta ändrades senare till att gälla från och med den 1 januari 2016.
Inriktningsbeslutet hade sin bakgrund i skärpta regler från Socialstyrelsen och att gemensamma
profilerade arbetskläder kunde underlätta identifiering av personalen.
Efter beslutet har ett antal utredningar gjorts kring om arbetskläderna skulle hyras eller köpas
och framför allt har olika varianter av tvätt utretts. Ett första förfrågningsunderlag gick ut i
februari 2016 och rörde sig om cirkulationstvätt, dvs. att förvaltningen hyr kläderna av
leverantören som äger och tvättar kläderna. Denna upphandling överprövades, och även ett
senare beslut om att avbryta upphandling överprövades. Den 14 juni 2017 beslutade
kommunstyrelsen att överlämna till hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och
funktionsstödsnämnden att besluta om på vilket sätt arbetskläder ska tillgodoses i respektive
förvaltning (§ 263).
Den 5 juni 2018 (§ 29) beslutade därför hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott på
delegation att inleda upphandling av cirkulationstvätt av arbetskläder. Därefter har upphandling
genomförts och en leverantör har överprövat tilldelningsbeslutet. Förvaltningsrätten i Malmö
dömde till leverantörens favör i november 2019. På upphandlingsenhetens rekommendation har
domen inte överklagats.
Med anledning av ovan, och för att snarast möjligt kunna tillgodose medarbetares rätt till
arbetskläder, önskar nu förvaltningen få i uppdrag att besluta om på vilket sätt arbetskläder ska
tillgodoses inom förvaltningen. Möjliga scenarion är att genomföra en ny upphandling av
cirkulationstvätt eller att förvaltningen köper in egna arbetskläder. Kommunförbundet Skåne har
ett ramavtal för inköp av arbetskläder från vilken det är möjligt för Malmö stad att avropa från.
För att möjliggöra båda scenariona behöver dock arbetsutskottets tidigare beslut om
upphandling av cirkulationstvätt upphävas.
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