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§ 30 2018.408 VÄN

Remiss - utmaning om driften av LSS-verksamhet
Ärendebeskrivning
Genom beslut i Kommunfullmäktige införde Alingsås kommun 24 november 2010 § 191
utmaningsrätt från och med 1 april 2011. I Alingsås innebär utmaningsrätt en möjlighet att
föra fram synpunkter till kommunen om att verksamhet som bedrivs av kommunen skulle
kunna utföras av utmanaren. Kommunen prövar då om annan utförare är möjlig och lämplig.
Kommunen besvarar inkomna utmaningar genom att antingen avböja utmaningen eller
hänvisa till kommande upphandling.
I anslutning till Kommunfullmäktiges beslut gjordes ändringar i konkurrenspolicyn och
kommunstyrelsen beslutade 7 mars 2011 § 58 om ”Tillämpningsföreskrifter till
konkurrenspolicy om hantering av utmaning i Alingsås kommun”. Enligt beslut i
Kommunstyrelsen 26 november 2012 § 193 gällande revidering av tillämpningsföreskrifterna,
fattar Kommunstyrelsen beslut om utmaningar, efter inhämtande av underlag från berörd
nämnd, i detta fall vård- och omsorgsnämnden. Berörda nämnder har när de lämnar
underlag en möjlighet, men ingen skyldighet, att förorda om utmaningen ska antas eller
avslås.
Den 17 maj 2017 inkom Attendo LSS AB med en utmaning till Alingsås kommun gällande tre
boenden med särskild service enligt LSS § 9.9 och en daglig verksamhet enligt LSS § 9.10
med motsvarande eller bättre kvalitet som idag men till en lägre kostnad för Alingsås
kommun. Attendo LSS AB driver sedan tidigare LSS verksamheter i Sverige, både på
entreprenad och i egen regi. Den 22:a november 2018 träffades företrädare från Attendo
LSS AB och tjänstemän från Alingsås kommun för en dialog kring utmaningen.
I beredningen av ärendet har förvaltningen beaktat Kommunfullmäktiges uppdrag till vårdoch omsorgsnämnden i flerårsstrategin för 2019-2021 (§ 219 2018.186) om att fortsätta
utveckla valfrihetsmodeller inom ramen för Lagen om valfrihetssystemet, LOV.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse daterad 2019-02-22 lämnat följande yttrande:
I Alingsås drivs idag samtliga bostäder med särskild service och all daglig verksamhet enligt
LSS i kommunal regi.
Det finns idag 132 brukare med boende enligt LSS i Alingsås kommun, nio boenden
kategoriseras som gruppbostäder med sammanlagt 52 brukare. Sex boenden kategoriseras
som servicebostäder med sammanlagt 70 brukare. Därtill finns cirka 10 brukare med LSSbeslut som bor på boenden enligt SoL (psykiatri) utifrån att dessa boenden bäst ombesörjer
det stöd personerna behöver.
Inom Daglig verksamhet finns i Alingsås 6 verksamheter, med sammanlagt 202 brukare.
Som underlag inför beslut har förvaltningen gjort en omvärldsanalys av antalet kommuner
som tillämpar lagen om upphandling, LOU, respektive lagen om valfrihet, LOV, gällande
bostäder med särskild service och daglig verksamhet enligt LSS 9.9 § och 9.10 §.
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Bostad med särskild service:
Enligt Upphandlingsmyndighetens Valfrihetswebb, valfrihetswebben.se, tillämpar sex
kommuner Lagen om valfrihet, LOV, gällande bostad med särskild service enligt LSS. Dessa
kommuner är Gävle, Nacka, Sollentuna, Solna, Stockholm och Täby. Därtill tillämpar cirka 80
kommuner lagen om offentlig upphandling, LOU, gällande bostad med särskild service enligt
LSS, enligt Socialstyrelsens Enhetsundersökning 2018. Dessa kommuner är geografiskt
spridda i landet men inkluderar i GR-området, Göteborgs kommun, Härryda kommun, Ale
kommun och Lerum kommun.
I Kolada, Kommun- och landstingsdatabasen, finns möjlighet att titta särskilt på kommuner
som strukturellt liknar Alingsås kommun avseende LSS. Av de sju kommuner med en
liknande LSS-struktur som Alingsås, har ingen infört LOV inom bostad med särskild service
enligt LSS 9.9 §, medan fem av de kommuner som liknar Alingsås kommun avseende LSS
har upphandlat LSS-boende enligt LOU, Vallentuna, Västervik, Ljungby, Skövde och Köping.
Daglig verksamhet:
Enligt Upphandlingsmyndighetens Valfrihetswebb, valfrihetswebben.se, tillämpar 30
kommuner Lagen om valfrihet, LOV, gällande daglig verksamhet enligt LSS. Dessa
kommuner är geografiskt spridda i landet men inkluderar flera kommuner i
Stockholmsområdet och i Skåne. I geografiskt närområde till Alingsås tillämpar Borås Stad,
Göteborgs kommun och Ulricehamns kommun LOV inom daglig verksamhet enligt LSS.
Därtill tillämpar cirka 40 kommuner lagen om offentlig upphandling, LOU, gällande daglig
verksamhet enligt LSS enligt Socialstyrelsens Enhetsunder-sökning 2018. Kommunerna är
geografiskt spridda i landet men inkluderar i geografiskt närområde till Alingsås, Lerum
kommun, Lilla Edet kommun, Mark kommun och Mölndal kommun.
Av de sju kommuner som enligt Kolada liknar Alingsås kommun avseende LSS-struktur, har
Vallentuna och Västerviks kommuner infört LOV i daglig verksamhet enligt LSS. Två
kommuner, Mark kommun och Köping kommun, har infört LOU i daglig verksamhet enligt
LSS.
Kvalitet:
Inom Funktionsstöd genomfördes under 2018 SKL:s brukarundersökning. Resultaten visar
överlag på en god kvalitet i Alingsås kommun i jämförelse med medelvärdet för riket.
Arbetsutskottet behandlade ärendet vid sitt sammanträde 2019-03-04 § 13.
Beslut
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård och omsorgsnämnden godkänner skrivning och hänvisar till Kommunstyrelsen att
besluta om eventuell konkurrensutsättning.
Expedieras till
Kommunstyrelsen
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