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Överenskommelse mellan Kommunstyrelsen i 
Göteborgs stad och SDN Örgryte-Härlanda 
avseende utförande av daglig verksamhet 
enligt LSS 

Förslag till beslut 

1. Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda antar överenskommelsen avseende 

Göteborgs stads dagliga verksamhet. 

2. Stadsdelsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad  

3. Stadsdelsnämnden översänder överenskommelsen till Kommunstyrelsen 

senast den 28 februari 2020. 

 

Sammanfattning 

Göteborgs stad har, efter beslut i kommunfullmäktige, ett valfrihetssystem enligt 

lagen om valfrihetssystem (LOV) för tjänsten Daglig verksamhet. Det innebär att 

invånare i Göteborgs Stad som har beviljats daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS, 

kan välja Göteborgs stads dagliga verksamhet eller privat utförare. Den 17 

oktober 2019 beslutade kommunfullmäktige om ett reviderat förfrågningsunderlag 

för daglig verksamhet enligt LSS. Det reviderade förfrågningsunderlaget innebär 

att stadsdelsnämnderna ska följa samma krav som privata utförare. Kraven på 

Göteborgs stads dagliga verksamhet beskrivs i en kravspecifikation som utgår från 

det beslutade förfrågningsunderlaget. En överenskommelse ska tecknas mellan 

Göteborgs stads egna dagliga verksamheter och Kommunstyrelsen utifrån 

föreliggande kravspecifikation. Kravspecifikationen reglerar villkor för utförare 

bland annat gällande kvalité för brukare, efterlevnad av lagar och föreskrifter, 

personalens kompetens, ersättningsvillkor och hur uppföljning av 

överenskommelse och hur efterlevnad av kravspecifikationen ska ske. 

Förvaltningen ser positivt på överenskommelsens syfte, att ge Göteborgs Stads 

dagliga verksamhet samma villkor som privata utförare för att uppnå 

konkurrensneutralitet i valfrihetssystemet.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Göteborgs Stads dagliga verksamhet ges i och med överenskommelsen liknande villkor 

som privata utförare för att nå konkurrensneutralitet i valfrihetssystemet. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
I överenskommelsen/kravspecifikationen ställs särskilda miljökrav på verksamheten. Det 

ska bedrivas ett systematiskt miljöarbete inom ramen av ett miljöledningssystem. 
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Göteborgs Stads dagliga verksamhet ska arbeta systematiskt med miljöfrågor så att 

miljöpåverkan från uppdraget kan minskas. Det ska bland annat finnas rutiner runt 

källsortering och farligt avfall och verksamheten ska följa stadens resepolicy, stadens 

plan för miljöfordonsarbete, stadens måltidsprogram osv (se mer i kravspecifikationen). 

Bedömning ur social dimension 
Tillämpningen av Lagen av valfrihetssystem (LOV) i Göteborg gör det möjligt att välja 

mellan olika utförare av daglig verksamhet. Det innebär ökad valfrihet för den enskilde 

samt möjlighet till ökad mångfald och kvalitet. I kravspecifikationen finns en 

antidiskrimineringsklausul om att Göteborgs Stads dagliga verksamhet ska följa 

diskrimineringslagstiftning och stadens styrande dokument inom området, samt verka för 

ett övergripande syfte att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och 

möjligheter uppnås.  

  

  

 

Samverkan 
Information i förvaltningsövergripande samverkansgrupp sker den 19 februari.  

Samråd med lokala rådet för funktionshinderfrågor har inte varit möjlig då rådet ännu inte 

har fastställt några mötesdatum för 2020. 

 

Bilagor 

1. Kravspecifikationen daglig verksamhet enligt LSS (inkl. bilaga 2, 4 

och 8)  

2. Överenskommelse mellan Kommunstyrelsen i Göteborg stad och 

Örgryte-Härlanda avseende utförande av daglig verksamhet enligt 

LSS  
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Ärendet  

Respektive stadsdelsnämnd ska teckna överenskommelse med kommunstyrelsen 

om att utföra daglig verksamhet utifrån kravspecifikationen inom 

stadsdelsnämndens geografiska område. 

Överenskommelse i två exemplar ska senast den 28 februari ha inkommit till 

stadsledningskontoret.  

 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige i Göteborgs stad har beslutat att införa ett valfrihetssystem 

enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Det innebär att invånare i Göteborgs 

Stad som har beviljats daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS, har rätt att välja bland 

de utförare som Göteborgs Stad godkänt som utförare och tecknat kontrakt med 

eller Göteborgs Stads egen dagliga verksamhet.  

Syftet är att öka den enskildes inflytande genom att hen kan välja utförare av sin 

dagliga verksamhet.  

Den 17 oktober 2019 beslutade kommunfullmäktige om ett reviderat 

förfrågningsunderlag för daglig verksamhet enligt LSS. Beslutet innebär att 

stadsdelsnämnderna ska följa samma krav som privata utförare. Kommunstyrelsen 

gavs i uppdrag att omformulera dessa i en kravspecifikation för Göteborgs Stads 

dagliga verksamhet (bilaga 1).  

Göteborgs Stads dagliga verksamhet (egen regi) kan inte teckna kontrakt med den 

upphandlande myndigheten, Göteborgs Stad, eftersom parterna utgör samma 

juridiska person. Man kan dock teckna en överenskommelse som syftar till att ge 

Göteborgs Stads dagliga verksamhet liknande villkor som privata utförare för att 

nå konkurrensneutralitet i valfrihetssystemet. 

Kravspecifikationens innehåll 

Kravspecifikationen reglerar bland annat  

• målsättning med och beskrivning av tjänsten daglig verksamhet  

• hur information till den enskilda om godkända utförare och hur den 

enskildes val och omval ska ske 

• skyldighet för utförare att ta emot uppdrag,  

• krav på utförare att vara väl förtrogen med och följa alla inom området 

gällande lagar, förordningar, föreskrifter, direktiv och bestämmelser och 

arbeta enligt vetenskap och beprövad erfarenhet 

• kompetenskrav och utbildningskrav på verksamhetsansvarig och 

medarbetare  

• att daglig verksamhet på uppdrag av legitimerad personal ska utföra 

delegerade och ordinerade hälso- och sjukvårdsåtgärder 

• att antal timavlönade ska vara så låg som möjligt och att medarbetare ej får 

ha uppdrag som god man, förvaltare eller juridiskt ombud  

• skyddsutrustning, lokaler, IT-stöd.  

• ersättningsvillkoren och modell för behovsbedömning 
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Uppföljning av överenskommelsen  

Göteborgs Stads dagliga verksamhet ska hålla enheten för kontrakt och 

uppföljning informerad om händelser i organisationen som kan påverka utförandet 

av tjänsten, samarbetet och vad som följer av överenskommelsen. Göteborgs 

Stads dagliga verksamhet ska på eget initiativ meddela enheten för kontrakt och 

uppföljning om eventuell kritik från Inspektionen för vård och omsorg (IVO), 

Arbetsmiljöverket eller annan myndighet lämnats angående verksamheten. 

Företrädare eller tjänstepersoner på uppdrag för Göteborg Stad följer regelbundet 

upp de krav som finns i kravspecifikationen. Göteborgs Stad använder de metoder 

för uppföljning som är nödvändiga för att säkerställa god och säker vård och 

omsorg utifrån de krav som ställs i kravspecifikationen.  

 

Uppföljningen sker på enhetsnivå utifrån en fastställd plan som omfattar:  

• Regelbunden uppföljning utifrån utvalda krav i kravspecifikationen  

• Riktad uppföljning utifrån fokusområden  

• Händelsestyrd uppföljning utifrån indikatorer  

 

Göteborgs Stads dagliga verksamhet ska medverka i uppföljningen och 

tillhandahålla sådana uppgifter om verksamheten som enheten för kontrakt och 

uppföljning anser vara nödvändiga.  

För att enheten för kontrakt och uppföljning ska ha möjlighet att följa upp att 

Göteborgs Stads dagliga verksamhet uppfyller krav på exempelvis 

anställningsform, utbildning, lön kan uppgifter som innehåller personuppgifter 

komma att begäras in.  

Resultat av uppföljning sammanställs i en utförarrapport som delges 

stadsdelsförvaltningen. 

 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen ser positivt på överenskommelsens syfte, att ge Göteborgs Stads dagliga 

verksamhet liknande villkor som privata utförare för att uppnå konkurrensneutralitet i 

valfrihetssystemet.  

 

 

 

Gitte Caous Ing-Marie Larsson 

Tf. Stadsdelsdirektör Tf Sektorschef 


