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Hemställan till kommunfullmäktige om 

revidering av förfrågningsunderlag LOV 

daglig verksamhet enligt LSS  

Förslag till beslut 
1. Nämnden för funktionsstöd hemställer till kommunfullmäktige om revidering av 

förfrågningsunderlag LOV daglig verksamhet enligt LSS enligt tjänsteutlåtandets 

bilagor 1 och 2 – utredning och förslag till reviderat förfrågningsunderlag.  

2. Nämnden för funktionsstöd ger, under förutsättning av kommunfullmäktiges 

beslut, förvaltningen i uppdrag att formulera de nya kraven i en kravspecifikation 

för Göteborgs Stads dagliga verksamhet. 

3. Nämnden för funktionsstöd beslutar att, i avvaktan på kommunfullmäktiges 

beslut, göra ett undantag från reglerna för daglig verksamhet, innebärande att de 

brukare som deltar i pilotprojektet får behålla sin plats på sin dagliga verksamhet, 

har rätt till habiliteringsersättning samt att verksamheten får behålla sin ersättning 

under prövoperioden, i enlighet med förslag till revidering. 

4. Nämnden för funktionsstöd förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har fattat beslut om nu gällande förfrågningsunderlag enligt lag 

(2008:962) om valfrihetssystem, LOV, för daglig verksamhet enligt LSS. Förvaltningen 

har identifierat ett behov av att revidera krav i förfrågningsunderlaget utifrån nytt 

ställningstagande till rättsläge avseende personuppgiftsansvar och nya styrande eller 

reviderade styrande dokument. Vissa av dessa förändringar har förvaltningen identifierat 

tillsammans med äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen. Dessa förändringar avser 

gemensamma krav i förfrågningsunderlag för daglig verksamhet enligt LSS respektive för 

hemtjänst och behöver revideras på motsvarande sätt. I samband med förslag till 

revidering har krav setts över avseende behov av mindre förändringar, förtydliganden och 

uppdateringar. Revideringen medför ökad tydlighet gentemot utförare, samt ökade 

möjligheter att följa upp de krav som ställs på utförare av daglig verksamhet. 

I samverkan med nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning planeras via en 

pilotstudie att personer inom daglig verksamhet ska få en offentlig skyddad anställning 

(OSA). Enligt gällande förfrågningsunderlag ska platsen på daglig verksamhet sägas upp 

vid frånvaro över fyra veckor. För att möjliggöra aktuell pilotstudie och kommande 

initiativ både från kommunala och privata utförare, finns behov av justeringar i 

förfrågningsunderlaget. Förvaltningen föreslår förändringar som innebär att den enskilde 

får behålla sin plats på daglig verksamhet i upp till tre månader, för att våga pröva annat 

arbete inför en OSA-anställning eller annat arbete på den öppna arbetsmarknaden. 

Ersättningen till utföraren föreslås vara 100 procent av beslutad ersättningsnivå.  

Förvaltningen för funktionsstöd 

Kvalitet och utveckling 
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Vidare föreslår förvaltningen att brukaren har kvar sin ersättning från Försäkringskassan 

och habiliteringsersättning utbetalas trots frånvaro.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Förslag till hemställan om revidering avser utvalda delar av nu gällande 

förfrågningsunderlag. De förslag till revideringar av förfrågningsunderlaget som 

förvaltningen föreslår bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser utöver det 

som avser att den enskilde har rätt att behålla sin plats inom daglig verksamhet under en 

prövoperiod inför en offentligt skyddad anställning eller annat arbete på den öppna 

arbetsmarknaden.  

Förvaltningen föreslår förändringar som innebär att den enskilde får behålla sin plats på 

daglig verksamhet i upp till tre månader, för att våga pröva annat arbete inför en OSA-

anställning eller annat arbete på den öppna arbetsmarknaden. Ersättningen till utföraren 

föreslås vara 100 procent av beslutad ersättningsnivå.  

Vidare föreslår förvaltningen att brukaren har kvar sin ersättning från Försäkringskassan 

och habiliteringsersättning utbetalas trots frånvaro. Detta eftersom alla förändringar i 

dessa processer innebär mycket administration och risk för att det uppstår fel som skulle 

kunna drabba den enskilde negativt. 

Förslaget innebär en ökad kostnad för förvaltningen för funktionsstöd endast under 

förutsättning att den tomma platsen inom daglig verksamhet erbjuds till en ny deltagare 

under prövotiden.  

Dock omfattar aktuell pilotstudie initialt få brukare med den lägsta behovsnivå och 

därmed den lägsta ersättningsnivån till utförare enligt ersättningsmodellen. Därför 

bedöms den ekonomiska effekten vara marginell. Samtidigt ser förvaltningen det som 

fördelaktigt att verkställa fler beslut inom daglig verksamhet.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förslag till hemställan om revidering avser utvalda delar av nu gällande 

förfrågningsunderlag. Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 

utifrån denna dimension.  

Bedömning ur social dimension 
Förslag till hemställan om revidering avser utvalda delar av nu gällande 

förfrågningsunderlag. Förvaltningen föreslår förändringar som innebär att den enskilde 

får behålla sin plats på daglig verksamhet, i upp till tre månader, för att våga pröva annat 

arbete inför en OSA-anställning eller annat arbete på den öppna arbetsmarknaden. 

Förändringen bidrar till uppfyllande av de mänskliga rättigheterna, de nationella politiska 

målen och därmed Göteborgs Stads program för full delaktighet avseende rätten till ett 

självständigt liv och rätten till arbete och sysselsättning.  

Samverkan 
Information har lämnats till rådet för funktionshinderfrågor den 19 maj respektive 18 

augusti 2022.  

Information ges till förvaltningsövergripande samverkansgrupp (FSG) den 14 september 

2022.  

Bilagor 
1. Utredning. Förslag till revidering av förfrågningsunderlag LOV daglig 

verksamhet enligt LSS 
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2. Förslag till reviderat förfrågningsunderlag LOV daglig verksamhet enligt 

LSS och tillhörande bilagor 1-7. 

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 
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Ärendet 
Kommunfullmäktige har fattat beslut om nu gällande förfrågningsunderlag enligt LOV 

för daglig verksamhet enligt LSS. Förvaltningen har identifierat behov av att revidera 

förfrågningsunderlaget och föreslår nämnden att till kommunfullmäktige hemställa om 

revidering av förfrågningsunderlaget.  

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige fattade 2018-05-17 § 8 och 2018-09-13 § 7 beslut om 

förfrågningsunderlag LOV, daglig verksamhet enligt LSS. Behov av vissa förändringar 

och förtydliganden av förfrågningsunderlaget identifierades därefter, bland annat till följd 

av andra myndigheters krav. Förfrågningsunderlag för hemtjänst var därutöver föremål 

för revidering, vilket medförde att förfrågningsunderlag för daglig verksamhet behövde 

innehålla motsvarande revidering.  

Kommunfullmäktige fattade 2019-10-17 § 27, beslut om revidering av 

förfrågningsunderlaget för daglig verksamhet enligt LSS. Privata utförare med kontrakt 

med Göteborgs Stad ska delges information om förändringar senast tre månader före nytt 

kontrakt kan börja gälla vilket innebär att nuvarande förfrågningsunderlag gäller från och 

med den 1 februari 2020. 

Detta ärende avser förslag till hemställan till kommunfullmäktige om en andra revidering 

av förfrågningsunderlaget utifrån att förvaltningen identifierat nya behov av förändringar 

och förtydligande av krav. Vissa av dessa förändringar har förvaltningen identifierat 

tillsammans med äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen. Dessa förändringar avser 

gemensamma krav i förfrågningsunderlag för daglig verksamhet enligt LSS respektive för 

hemtjänst och behöver revideras på motsvarande sätt. Äldre samt vård- och 

omsorgsnämnden har 2022-04-26 § 104 beslutat om att hemställa till kommunfullmäktige 

om revidering av förfrågningsunderlaget för hemtjänst. 

Beslut om reviderat förförfrågningsunderlag innebär att Göteborgs Stads dagliga 

verksamhet ska följa samma krav enligt beslut av kommunfullmäktige. 

Förslag till revidering av krav 

Behov av förändring av krav har identifierats utifrån framför allt nytt ställningstagande 

till rättsläge avseende personuppgiftsansvar, samt att nämnden för funktionsstöd 2021-12-

15 § 241 fattat beslut om värdighetsgarantier. Värdighetsgarantierna är avsedda att gälla 

för nämndens ansvarsområden och verksamheter, oavsett kommunal eller privat utförare 

av verksamhet. 

I samband med förslag till revidering har krav setts över avseende behov av mindre 

förändringar, förtydliganden och uppdateringar.  

Vissa administrativa krav är samma i förfrågningsunderlagen för hemtjänst respektive 

daglig verksamhet. I förslag till revidering av förfrågningsunderlag för hemtjänst har som 

till exempel text avseende handläggningstid och uppstartsdatum reviderats. Samma 

revidering föreslås inte i förslag till revidering av förfrågningsunderlaget för daglig 

verksamhet. I ansökan om IVO-tillstånd prövas lokal för daglig verksamhet vilket innebär 

andra förutsättningar för utförarens planering av uppstart än inom hemtjänst.  

Under arbetet med revidering av förfrågningsunderlaget har ytterligare behov av tillägg 

tillkommit. Nämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att i samverkan med 

nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildningen att öka sysselsättningsgraden för 

personer med funktionsnedsättning. Inom ramen för uppdraget planeras en pilotstudie för 

att möjliggöra för personer inom daglig verksamhet att få en offentlig skyddad anställning 
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(OSA). I nuläget har ca tio personer identifierats som lämpliga att ingå i pilotprojektet. 

För att våga pröva annat arbete har bedömning gjorts att det bör vara möjligt för brukaren 

att behålla sin plats på daglig verksamhet under en period.  

Enligt gällande förfrågningsunderlag och kravspecifikation ska platsen på daglig 

verksamhet sägas upp vid frånvaro över fyra veckor, vilket medför behov av justeringar i 

förfrågningsunderlaget och kravspecifikationen. 

Göteborgs Stad önskar i, så stor utsträckning som möjligt, bidra till möjligheten för 

brukaren att få en OSA-anställning (offentligt skyddad anställning) eller annan 

anställning på öppna arbetsmarknaden. För att brukaren ska våga pröva annat arbete, 

föreslås denne, trots frånvaro, ha rätt att behålla sin plats på daglig verksamhet upp till tre 

månader. Under denna period har brukaren kvar sin ersättning från Försäkringskassan och 

habiliteringsersättning föreslås utbetalas trots frånvaro. Ersättningen till utföraren föreslås 

vara 100 % av beslutad ersättningsnivå. 

För att möjliggöra att brukarens plats ska kunna stå till förfogande efter en prövoperiod 

behöver ersättning utbetalas till utföraren trots att brukaren inte är närvarande. Det 

bedöms inte rimligt att under denna period minska ersättningen och ersättning föreslås 

utbetalas med 100 procent av beslutad ersättningsnivå. Förslaget innebär en ökad kostnad 

för förvaltningen för funktionsstöd. Dock omfattar aktuell pilotstudie initialt få brukare 

med den lägsta behovsnivå och därmed den lägsta ersättningsnivån till utförare enligt 

ersättningsmodellen. Därför bedöms den ekonomiska effekten vara marginell. 

Pilotprojektet drivs i samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt 

arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen. Samtliga samverkanspartners är redo 

för projektstart så snart som nämnden har godkänt det. I dagsläget är det så få som tio 

personer som identifierats som lämpliga att ingå i pilotprojektet. Dialog om deltagande 

har förts med aktuella personer och de är mycket intresserade av att delta. Förvaltningens 

intention är, att i samverkan med övriga aktörer, starta pilotprojektet parallellt med den 

politiska hanteringen av ärendet. 

Utgångspunkten är att villkoren för privata utförare och utförare i egen regi ska vara de 

samma. För privata utförare anges villkoren i förfrågningsunderlaget och för utförare i 

egen regi anges villkoren i en kravspecifikation. 

För att genomföra en förändring avseende villkoren i förfrågningsunderlaget för privata 

utförare, gällande uppsägning av plats samt ersättning för brukare som är frånvarande, 

krävs ett beslut av kommunfullmäktige. 

Utifrån att nämnden för funktionsstöd enligt sitt reglemente har ansvar för samtliga 

dagliga verksamheter enligt LSS, bör utgångspunkten vara att det är nämnden som 

numera har mandat att besluta om reglerna för dessa. Men ett undantag i 

kravspecifikationen som enbart gäller för utförare i egen regi skulle innebära att det blir 

olika regler för dessa och privata utförare, vilket vore i strid med kommunfullmäktiges 

beslut om att lika villkor ska gälla mellan privata utförare och utförare i egen regi.  

Om nämnden fattar ett beslut om undantag från de regler som kommunfullmäktige har 

antagit så bedöms det innebära ett överskridande av nämndens befogenheter även om det 

sker i begränsad omfattning och under en begränsad tidsperiod. Konsekvensen blir att om 

nämndens beslut överklagas så kan det komma att upphävas av domstol. Det är även 

möjligt att revisionen skulle kunna ha synpunkter på ett sådant beslut av nämnden. 
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I nuläget är endast brukare hos utförare i egen regi som har fått möjlighet att delta i 

pilotprojektet, men i det fortsatta pilotprojektet kommer även brukare som har daglig 

verksamhet hos privata utförare att bjudas in.   

Per den 30 juni hade förvaltningen 132 brukare med behovsnivå 1. Förutsatt att alla 

brukare skulle få möjlighet till att prova på OSA-anställning eller annan anställning på 

öppna arbetsmarknaden och att de tomma platserna inom daglig verksamhet erbjuds till 

nya deltagare under prövotiden, uppskattas den ökade kostnaden till knappt 1,5 mnkr per 

månad i upp till tre månader. Samtidigt ser förvaltningen det som fördelaktigt att över tid 

ha möjlighet att verkställa fler beslut om daglig verksamhet. 

Behov av förändringar och förtydliganden med motivering och förslag till ny formulering 

av krav framgår av utredningen ”Förslag till revidering av förfrågningsunderlag LOV 

daglig verksamhet enligt LSS” (bilaga 1).  

Process för att ta fram förslag till revidering av krav 

Vissa krav i förfrågningsunderlaget för daglig verksamhet, till exempel krav avseende 

personuppgiftsansvar, är samma krav som ställs i förfrågningsunderlaget för hemtjänst. 

Förvaltningen för funktionsstöd och äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen har 

samarbetat i förslag till revidering av gemensamma krav. Förslag till revidering har tagits 

fram genom att olika tjänstepersoner med expertkunskap har gjort delutredningar eller 

bidragit med synpunkter.  

I arbetet med att förtydliga krav har genomlysning gjorts av avsikt och ambition med 

ställda krav enligt tidigare ”Utredning gällande avgränsningar, krav samt ekonomisk 

ersättning – valfrihetssystem enligt LOV, daglig verksamhet enligt LSS”, inför uppstart 

av valfrihetssystemet.  

Informations- och dialogmöten (referensgrupper) har genomförts med fackliga 

företrädare, kommunala och privata utförare i maj 2022. Synpunkter som lämnats har 

medfört att ytterligare förtydliganden i formuleringar gjorts. Information om ärendet har 

lämnats i maj i förvaltningsövergripande samverkansgrupp (FSG).  

Kommunala utförare har framfört att det är positivt med förtydligade formuleringar av 

krav utifrån avsikten med ställda krav. Utförarna har inga invändningar, men framför att 

det är svårt att rekrytera semestervikarier och att fullt ut kunna hålla daglig verksamhet 

öppen utifrån brukarnas behov. 

Även privata utförare har framfört att det är positivt med förtydligade formuleringar av 

krav utifrån avsikten med ställda krav. Utförarna har inga invändningar, men framför att 

det kan vara svårt att planera öppethållande semestertid då brukare med kort tidsfrist kan 

ändra sina semesterönskemål. Privata utförare framför att krav avseende 

sysselsättningsgrad kan vara svårt att uppfylla med motivering svårigheter att 

schemalägga medarbetare med heltidsanställning utifrån att brukares deltagandegrader 

kan vara deltid med samma närvarotider. Privata utförare har erbjudit heltidsanställning 

med möjlighet till partiell tjänstledighet, men medarbetare har i vissa fall tackat nej för att 

inte riskera att bli ”tvingad” att arbeta heltid utifrån verksamhetens behov. Hemställan om 

revidering av förfrågningsunderlaget avser inte att hemställa om revidering av 

ambitionsnivå för andel medarbetare med grundanställning på heltid, sysselsättningsgrad.  

Både kommunala och privata utförare framför att det är kännbart att ersättning inte utgår i 

de fall brukarna är planerat frånvarande en längre tid.  

Fackliga företrädare har framfört att det är positivt med förtydligade formuleringar av 

krav utifrån avsikten med ställda krav och har inga invändningar. 
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Utredning av förslag till revidering av förfrågningsunderlag 

I bilaga 1 ”Utredning. Förslag till revidering av förfrågningsunderlag LOV daglig 

verksamhet enligt LSS” presenteras de avsnitt som identifierats vara i behov av 

revidering. Revideringen kan beröra både behov av nya, förändrade och förtydligade 

krav.  

Utöver det som presenteras i utredningen har flera avsnitt gåtts igenom för att säkerställa 

att texten i kraven fortfarande är aktuell. Bland annat har text som utgår från tidigare 

organisering i stadsdelsnämnder och tidigare ansvarsfördelning för kommunstyrelsen 

rättats utifrån den omorganisation och nya ansvarsfördelning som gäller från och med den 

1 januari 2021. Även andra mindre justeringar har gjorts avseende webbadresser. 

Särskilda arbetsrättsliga villkor, samt bilaga 5 Utdrag ur HÖK (Huvudöverenskommelse) 

och AB (Allmänna bestämmelser), bilaga 2 Förteckning över godkända 

omvårdnadsutbildningar samt bilaga 3 IT-system och appar har uppdaterats. 

Nedan beskrivs förslag till förändring av krav i en övergripande sammanställning. En 

fullständig sammanställning finns att ta del av i bilaga 1 ”Utredning. Förslag till 

revidering av förfrågningsunderlag LOV daglig verksamhet enligt LSS”. 

Nya och förändrade krav 

Avsnitt 

 

Förändring av krav i korthet 

Nytt krav avseende 

värdighetsgarantier 

Nämnden för funktionsstöd har den 15 december 2021 

fattat beslut om värdighetsgarantier. 

 

Hantering av 

personuppgifter  

Efter genomgång av rättsläget görs bedömningen att 

respektive utförare är personuppgiftsansvarig för den 

behandling som sker i sin verksamhet och inte 

personuppgiftsbiträde. 

 

Miljökrav  Nya styrande dokument har tillkommit som i 

tillämpliga delar avser alla utförare.  

 

Kommunfullmäktige har fattat beslut om att utveckla 

och implementera ett lämpligt miljöledningssystem, 

om att revidera och ta fram miljö- och klimatprogram, 

samt om en avfallsplan. 

 

Kommunfullmäktige har fattat beslut om Göteborgs 

Stads regel för miljö- och trafiksäkerhetskrav för lätta 

och tunga fordon vilket innebär att denna regel ersätter 

Göteborgs Stads plan för miljöfordonsarbete, 

fordonspooler och stöd till introduktion av elfordon, 

bilaga 4. 

 

Mat och måltider Göteborgs Stads Måltidsprogram har upphört och 

ersatts med Göteborgs Stads policy för måltider enligt 

beslut i kommunfullmäktige den 9 december 2021.  

 

Kommersiella villkor Göteborgs Stad önskar i, så stor utsträckning som 

möjligt, bidra till möjligheten för brukaren att få en 

OSA-anställning (offentligt skyddad anställning) eller 

annan anställning på öppna arbetsmarknaden. För att 

brukaren ska våga pröva annat arbete, föreslås denne, 
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trots frånvaro, ha rätt att behålla sin plats på daglig 

verksamhet upp till tre månader. Under denna period 

har brukaren kvar sin ersättning från 

Försäkringskassan och habiliteringsersättning föreslås 

utbetalas trots frånvaro. Ersättningen till utföraren 

föreslås vara 100 % av beslutad ersättningsnivå. 

 

Förtydliganden och mindre förändringar  

Avsnitt 

 

Förtydligande och mindre förändring av krav i 

korthet 

Antidiskrimineringsklausul Text ersätts med hänvisning att följa 

diskrimineringslagen och vad som anges där i form av 

dokumentation med mera. 

 

Verksamhetsansvarigs 

kompetens, utbildning och 

chefserfarenhet 

Förtydligande av vad som avses med likvärdig 

utbildning.  

Öppettider Förtydligande av förutsättningar för att stänga daglig 

verksamhet i juli månad. 

 

Sysselsättningsgrad Justering av felskrivning i föregående revidering av hur 

sysselsättningsgrad ska mätas. Ska mätas i arbetad tid 

som för övriga personalkrav. 

  

Frånvaro  Förtydligande av att möjlighet att säga upp plats gäller 

vid både planerad och oplanerad frånvaro. 

Uppsägning av plats -

tomgångsersättning 

Förtydligande av i vilka fall ersättning utgår, det vill 

säga när insats daglig verksamhet upphör. 

 

 

 

Förändringar som avser handläggning av ansökan och kontrakt 

Avsnitt 

 

Förtydligande och mindre förändring av krav i 

korthet 

Upphandlingsform Förtydligande behövs i förfrågningsunderlaget för 

utökning med ny enhet. Förslag att utföraren ansöker via 

upphandlingssystemet och att vad som ska uppfyllas och 

prövas beskrivs.  

 

IVO-tillstånd Att utföraren under kontraktstiden ska inkomma med 

eventuella nya tillstånd som föranletts av förändringar 

har lagts till. 

 

Referenser Förtydligande av vem som kan vara referensgivare och 

att två referenser kravställs istället för tre. 

 

Kontraktsperiod Om godkänd utförare med kontrakt inte genomför vissa 

aktiviteter kan utföraren inte starta upp verksamhet och 

bli valbar. Förtydligande om att i dessa fall upphör 

kontraktet att gälla. 
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Förvaltningens bedömning 
Kommunfullmäktige fattar årligen beslut om budget och flerårsplaner med övergripande 

mål och målsättningar samt riktlinjer som nämnder och bolag ska förhålla sig till. 

Förvaltningen bedömer att förfrågningsunderlaget behöver spegla att mål, målsättningar 

och riktlinjer kan förändras över tid. Förvaltningen bedömer att det i 

förfrågningsunderlaget istället ska hänvisas till Göteborgs Stads mål och riktlinjer som 

utförare ska följa. Dessa ska göras tillgängliga på stadens webbplats. 

Förslag till revidering bedöms som relevant utifrån nytt ställningstagande till rättsläge 

och nya eller reviderade styrande dokument.  

Förändring eller förtydligande som berör administrativa krav, krav på utförare och 

kontraktsvillkor medför ökad tydlighet gentemot utförare samt ökade möjligheter att följa 

upp de krav som ställs på utförare av daglig verksamhet enligt LSS. 

Göteborgs Stad önskar i, så stor utsträckning som möjligt, bidra till möjligheten för 

brukaren att få en offentligt skyddad anställning eller annan anställning på öppna 

arbetsmarknaden. Förvaltningens bedömning är att det är av yttersta vikt att brukaren 

under en prövoperiod har rätt att behålla sin plats på daglig verksamhet upp till tre 

månader och under perioden behålla sin habiliteringsersättning. Förändringen behövs för 

att möjliggöra aktuellt pilotprojekt och kommande initiativ både från kommunala och 

privata utförare.  

Förvaltningens intention är, att i samverkan med övriga aktörer, genomföra pilotprojektet 

parallellt med den politiska hanteringen av ärendet. Syftet är att låta de deltagare i daglig 

verksamhet som identifierats för anställning, erbjudas möjlighet att göra det men också 

kunna återgå till sin specifika dagliga verksamhet om så behövs.  

Den juridiska bedömningen är att nämnden överskrider sina befogenheter om den beslutar 

om ett undantag från de regler som kommunfullmäktige har beslutat även om det sker i 

begränsad omfattning, under en begränsad tidsperiod och gäller verksamheter både i 

kommunal och privat regi.  
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