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Socialförvaltningen
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Socialnämnden

Upphandlingsunderlag LOV
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden beslutade 2018-04-25 att uppdra till socialförvaltningen att ta fram
förslag till upphandlingsunderlag avseende införande av Lag om valfrihetssystem
(LOV). Införande kan ske under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut om
införande av LOV.
Utredning om upphandling tas enligt SKL fram enligt följande steg. Beslut tas mellan
punkt 7 och 8 av Kommunfullmäktige.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Skapa ett valfrihetssystem
Bestäm vilka tjänster som ska ingå
Bestäm värdet på tjänsten
Kommunen har två roller
Förhandla enligt MBL
Bestäm villkor för att bli godkänd som leverantör
Ta fram relevanta, konkreta och uppföljningsbara krav på tjänsten
Annonsera, godkänn och slut avtal
Annonsera i den nationella databasen för valfrihetssystem
Godkänn och gör det känt
Skriv avtal
Informera om vilka leverantörer som finns

Idag har 161 av Sveriges kommuner drift av LOV, 8 kommuner har beslut att ej införa,
108 kommuner saknar beslut och 13 kommuner har avslutat LOV. Den enklaste och
vanligaste tjänsten att införa LOV på är Hemtjänst där 159 kommuner erbjuder LOV.
I Mora kommun är det ca. 600 personer som får någon form av hjälp från hemtjänsten.
Detta resulterar i ca. 13 000 beställda hemtjänsttimmar per månad.

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Förfrågningsunderlag LOV: Mora kommun.
Valfrihetssystem för nybörjare och andra nyfikna. Sveriges Kommuner och
Landsting.
Kommuner och valfrihetssystem: april 2018. Sveriges Kommuner och
Landsting.
Val av ersättningsmodell och beräkning av ersättningsnivå: Hemtjänst och
särskilt boende. Sveriges Kommuner och Landsting.
Ersättning till utförare
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Förslag till beslut
1.

Socialnämnden beslutar att godkänna föreslaget förfrågningsunderlag och
ersättningsnivåer med syfte att införa LOV under 2019.

2. Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
o Införa Lag om valfrihetssystem (LOV) inom kommunens hemtjänst.
o Godkänner föreslaget förfrågningsunderlag.
o Delegera till socialnämnden att besluta om årsvisa revideringar
gällande vilka tjänster som ska ingå i valfrihetssystemet och
omfattningen av dessa samt hur lagens ickevals-alternativ ska
utformas.
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