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Utmaning av driften av verksamheter enligt LSS
Ärendebeskrivning
Attendo LSS AB har den 19 maj 2017 inkommit med en utmaning till Alingsås kommun
gällande drift av verksamheter enligt LSS. Utmaningen omfattar drift av tre boenden med
särskild service enligt 9 § st. 9 LSS samt en daglig verksamhet enligt 9 § st. 10 LSS.
Kommunledningskontoret remitterade den 19 november 2018 utmaningen till vård- och
omsorgsnämndens i enlighet med tillämpningsföreskrifter för utmaning i Alingsås kommun.
Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 25 mars 2019 § 30 att godkänna vård- och
omsorgsförvaltningens skrivning och hänvisa till kommunstyrelsen att fatta beslut om
eventuell konkurrensutsättning.

Förvaltningens yttrande
Vård- och omsorgsförvaltningen har i skrivelse lämnat följande underlag inför beslut.
Underlaget utgår från av kommunfullmäktige den 12 december 2018 § 226 beslutad
Flerårsstrategi för Alingsås kommun 2019-2021, där vård- och omsorgsnämnden fått i
uppdrag att fortsatt utveckla valfrihetsmodeller inom ramen för lag (2008:962) om
valfrihetssystem (LOV). Underlaget består av en omvärldsanalys av antalet kommuner som
tillämpar lag (2016:1145) om upphandling (LOU) respektive LOV gällande bostäder med
särskild service samt daglig verksamhet enligt LSS. Analysen visar att merparten av
kommunerna tillämpar LOU framför LOV.
Flerårsstrategi för Alingsås kommun 2019-2021 innehåller ett övergripande mål att det ska
finnas valfrihet och självbestämmande i Alingsås. Utöver detta finns delmål att antalet
kommunala tjänster med valfrihet samt antalet verksamheter som omfattas av LOV ska öka.
Utifrån dessa mål har, utöver det uppdrag vård- och omsorgsnämnden har tilldelats,
kommunstyrelsen i Flerårsstrategi för kommunstyrelsen 2019-2021, antagen den 4 februari
2019 § 25, åtagit sig att ta fram en handlingsplan som kartlägger valmöjligheterna inom
kommunen, samt att rikta resurser för att stödja förvaltningarna att möjliggöra fler införanden
av LOV. Frågan om konkurrensutsättning av kommunala verksamheter enligt LOV är
således för nuvarande föremål för ett flertal åtgärder inom förvaltningarna.
De utmanade verksamheterna omfattas av LOV och därmed görs bedömningen att om och
hur dessa verksamheter ska konkurrensutsättas bör avgöras inom ramen för det större
arbete som pågår i kommunen med att öka valfriheten i enlighet med flerårsstrategin.
Utmaningen bör därför i det här läget avslås.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.

Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Utmaningen avslås.
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