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§ 132 2019.437 KS

Handlingsplan för ökad valfrihet (LOV) i Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade i Flerårsstrategi för Alingsås kommun 2019-2021 om en
övergripande målsättning om valfrihet och självbestämmande i Alingsås. Delmål sattes att
antalet kommunala tjänster med valfrihet samt antalet verksamheter som omfattas av lag
(2008:962) om valfrihetssystem (LOV) ska öka.
Utifrån kommunfullmäktiges beslutade mål har kommunstyrelsen i Flerårsstrategi för
kommunstyrelsen 2019-2021 åtagit sig att ta fram en handlingsplan som kartlägger
valmöjligheterna inom kommunen. Handlingsplanen ska genomföras under 2019.
Syftet med handlingsplan för ökad valfrihet i Alingsås kommun är att beskriva inom vilka
verksamheter i Alingsås kommun som upphandling enligt LOV kan vara möjlig.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 9 juli 2019 lämnat följande yttrande:
Handlingsplanen är framtagen för att underlätta arbetet med införande av valfrihetssystem i
Alingsås kommun. För att skapa förutsättningar för detta arbete kartlägger handlingsplanen
de juridiska möjligheterna att öka antalet verksamheter med valfrihetssystem i Alingsås
kommun samt hur införande av en verksamhet enligt LOV ska ske steg för steg.
Handlingsplanen anger också inom vilka specifika kommunala tjänster som det är möjligt att
införa valfrihetssystem.
Handlingsplanen föreslår att samtliga berörda förvaltningar ska genomföra en analys av för
vilka tjänster inom respektive verksamhetsområde som valfrihetssystem kan införas samt
lämna förslag om dessa till fullmäktige senast under våren 2020. När handlingsplanen följs
blir resultatet en heltäckande utredning av inom vilka av kommunens verksamheter som
valfrihetssystem kan införas och fullmäktige ges möjlighet att ta ställning till dessa förslag
under hösten 2019 och våren 2020.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 augusti 2019, § 120.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Handlingsplan för ökad valfrihet i Alingsås kommun antas.
Deltar ej i beslut
Martin Lindberg (V), Simon Waern (S), Björn Wallin Salthammer (S), Pär-Göran Björkman
(S) och Irene Jonsson (S) deltar inte handläggning och beslut.
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