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S tockholms kommun har privatiserat i stort sett 
alla sina gruppbostäder och dagliga verksamhe-
ter. Man har lagt ut verksamheter på entrepre-

nad och låtit vårdföretagare tävla om vem som kan 
ge mest för en given summa. Det var så det gick till 
när några gruppbostäder på Östermalm i Stockholm 
lades ut på entreprenad 2007. Maria Hasselmark, som 
var enhetschef för gruppbostäderna, ville inte att nå-
got stort vårdbolag skulle komma in och ändra verk-
samheten som hon var så stolt över. Hon startade ett 
eget bolag, Amygdalus, och fick hjälp att formulera 
ett anbud som vann upphandlingen. 

När jag intervjuade henne 2010 var hon full av entu-
siasm och hade höga ambitioner för verksamheterna. 
Inriktningen var klar, det skulle finnas utbildad per-
sonal med trygga anställningar, närvarande arbetsled-
ning, regelbundna personalmöten och en stark beto-
ning på brukarnas makt över sina liv. Och så verkar 
det ha varit fram till i år, då en ny upphandling skedde 
och Nytida (före detta Carema) vann.

Hur går det till?
Så här går en upphandling till. I Stockholm blir alla 
som får bostad med särskild service eller daglig verk-
samhet enligt LSS nivåbedömda. Nivån anger vilken 
summa pengar som utföraren får för just den perso-
nen. Det innebär att de som lämnar in anbud inte 
konkurrerar med priset utan med den kvalitet som 
man anser sig kunna erbjuda till det fasta priset. El-
ler om man ska vara exakt: man konkurrerar om vem 
som formulerar bästa beskrivningen av vad man tän-
ker göra för pengarna. 

Stadens upphandlingskansli fastslår ett antal krite-
rier som bedömningen ska utgå från. Företagen ska 
beskriva hur man tänker lägga upp arbetet och hur 

man vill skapa ett engagerat ledarskap. Man ska redo-
göra för hur man vill uppnå ett individinriktat förhåll-
ningssätt, hur ”den enskildes individuella önskemål, 
behov och förmåga kommer att beaktas vad gäller 
aktiviteter enskilt eller i grupp” samt hur man tänker 
erbjuda handledning och internutbildning.

Man ska även  beskriva hur man tänker stödja den 
som flyttar in i gruppbostaden eller den som börjar 
i daglig verksamhet, hur man tänker samarbeta med 
anhöriga och hur man tänker arbeta med dokumen-
tation och genomförandeplaner. Och så vidare. Kra-
ven är högt ställda, förstår man. 

Nytida
De som lämnar in anbud är väl medvetna om vad som 
gäller. 

Så här skriver Nytida:

”Det stöd som ges ska präglas av en hög grad av indi-
vidualisering och av ett gott bemötande med respekt 
för den enskilde.”

”Den enskildes önskemål och individuella behov av 
stöd och service ska alltid stå i fokus.” 

”Trygghet och förutsägbarhet i tillvaron är grund-
läggande behov för alla människor, liksom att själv ha 
kontroll över sådant som rör den egna personen. Nya 
miljöer, nya människor i ens närhet, förändringar i ak-
tiviteter och dagliga rutiner skapar osäkerhet, särskilt 
för den som har funktionsnedsättningar.”

”För att kunna mäta och jämföra kundnöjdheten i 
hela företaget utför Nytida även en digital kundun-
dersökning där den enskilde får svara på ett antal frå-
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gor om hur de upplever insatsen boende eller daglig 
verksamhet. Frågorna handlar bland annat om hur 
de som kunder upplever bemötande, inflytande, till-
gänglighet och delaktighet i verksamheten.”

Amygdalus
Så här skriver Amygdalus:

”Vi som arbetar i AB Amygdalus vet att människor är 
så mycket mer än sin funktionsnedsättning.”

”Vi är beroende av att ha goda medarbetare som 
ger av sitt bästa i arbetet och samarbetar väl med sina 
kollegor.”

”I det dagliga arbetet finns en tydlig rollfördelning 
och klara gränser för den enskilda omsorgsassisten-
tens ansvar. Dessa är utbildade för att förstå när kon-
takt med närmaste chef eller annan kontakt ska tas.”

Kommunens utvärdering
Går man igenom anbuden från Nytida och Amygda-
lus så framstår båda som fantastiska beskrivningar. 
Båda tänker erbjuda ett nära nog överjordiskt stöd 
från engagerad, kunnig och välutbildad personal. 

Men Nytida, som är den största privata firman inom 
LSS-stödet (utom personlig assistans), med över 3 000 
personer som får insatser, är något vassare när det gäl-
ler att lova insatser. Det anser kommunens utvärde-
ringsgrupp som har suttit och granskat anbuden.

När det gäller utvärderingskriterium 1:1 (bl a vär-
degrundsarbetet) tycker man att Nytida har en bättre 
skrivning än Amygdalus. Samma gäller kriterium 3 
(kvalitetsförbättringar) där Nytida lovar kvalitetssam-

tal, kvalitetsråd, förbättringslogg och digital brukar-
enkät.

Man förstår att Maria Hasselmark och hennes med-
arbetare sliter sitt hår i förtvivlan. Tänk om man tagit 
i lite mer! Huggit i med lite fler eller annorlunda bru-
karenkäter och brukarråd. Tänk om…

Så här ser spelet ut!
Jag får tag i Maria Hasselmark på telefon. Hon låter 
väldigt besviken, men vill inte säga så mycket om själva 
upphandlingsförfarandet.

– Jag vill inte göra mig omöjlig, säger hon. Det är 
så här spelet ser ut. Vi har kanske varit dåliga på att 
formulera oss. Vi har bara beskrivit vad vi är.

Men hon håller med om att det är svårt för de små 
företagen att kunna konkurrera med de stora. De 
är proffs på att formulera snygga anbud och det är 
 lättare för staden att arbeta mot dem.

– Det är som att jämföra ett litet finbageri med På-
gens, säger hon.

Bättre kvalitet?
Om bytet av utförare innebär någon förbättring för 
dem vars hem nu förvandlats till handelsvaror vet vi 
inte. Men bytet av utförare innebär alltid turbulens 
med nya chefer och personalbyten (även om de flesta 
stannar kvar).

Jag ringer upp Christina Fagerström som har varit 
med i den utvärderingsgrupp som granskat anbuden. 
Hon medger att det är lättare för de stora vårdfirmor-
na att formulera bra anbud.

– Men upphandlingen sker helt efter kvalitetsfakto-
rer, säger hon bestämt.

Hans Hallerfors

I Intra nr 4/2010 skrev vi om Maria Hasselmark och 
hennes firma Amygdalus som drev några gruppbo-
städer på Östedrmalm i Stockholm.


