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Överenskommelse mellan Kommunstyrelse 
och SDN Lundby avseende utförande av 
daglig verksamhet enligt LSS  
 

 

Förslag till beslut 
Stadsdelsnämnden Lundby antar och översänder undertecknad överenskommelse till 
stadsledningskontoret. 

 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige i Göteborgs Stad har beslutat att införa valfrihetssystem, enligt 
lagen om valfrihet (LOV), för daglig verksamhet. Valfrihetssystem innebär att invånare i 
Göteborgs Stad som har beviljats daglig verksamhet enligt LSS kan välja Göteborgs 
Stads dagliga verksamhet eller privat utförare. 

Den 13 september 2018 beslutade kommunfullmäktige om ett förfrågningsunderlag med 
beskrivning av de krav som ställs på utförare av daglig verksamhet i Göteborgs Stad. 

Kommunfullmäktiges beslut om förfrågningsunderlag innebär att stadsdelsnämnderna ska 
följa samma krav som privata utförare.  Kommunstyrelsen gavs i uppdrag att 
omformulera kraven i en kravspecifikation för Göteborgs Stads dagliga verksamhet. 
Kraven i denna kravspecifikation gäller för Göteborgs Stads dagliga verksamhet enligt 
LSS från 2020-02-01, bilaga 1.  
Göteborgs Stads dagliga verksamhet i egen regi kan inte teckna kontrakt med den 
upphandlande myndigheten, Göteborgs Stad, eftersom parterna utgör samma juridiska 
person.  

Respektive stadsdelsnämnd ska teckna en överenskommelse med kommunstyrelsen om 
att utföra daglig verksamhet inom det egna geografiska området som ska vara 
undertecknad av båda parter senast den 28 februari 2020.  

 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Lundby 
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Diarienummer N139-0774/19 
 

Handläggare 
Ajla Catovic  
Telefon: 031-365 00 00 
E-post: ajla.catovic@lundby.goteborg.se  
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Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Den enskildes rätt att mötas av samma kvalitet i utförandet av daglig verksamhet oavsett 
utförare säkras genom att kravspecifikationen speglar kraven i förfrågningsunderlaget. 

Det kommer innebära att möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att välja 
stärks samt att mångfalden och kvaliteten ökar.  

 

Samverkan 
Information lokal samverkansgrupp  

Information förvaltningsgemensam samverkansgrupp 2020-01-29. 

Expedieras 

Kommunstyrelsen 

Bilagor 

1. Kravspecifikation Göteborgs Stads dagliga verksamhet enligt LSS från 
2020-02-01(inkl. bilaga 2,4 och 8) 

2. Företeckning över godkända omvårdnadsutbildningar 

3. Göteborgs Stads plan för miljöfordonsarbete, fordonspooler och stöd till 
introduktion av elfordon 

4. Ersättningsmodell daglig verksamhet enligt LOV 2019 

5. Överenskommelse – mellan kommunstyrelsen i Göteborgs Stad och 
stadsdelsnämnden Lundby avseende utförande av daglig verksamhet enligt 
LSS 
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Ärendet  
 

Respektive stadsdelsnämnd ska teckna en överenskommelse (bilaga 5) med 
kommunstyrelsen om att utföra daglig verksamhet inom det egna geografiska området. 
Syftet är att ge Göteborgs Stads dagliga verksamhet liknande villkor som privata utförare 
för att nå konkurrensneutralitet i valfrihetssystemet. 

Överenskommelsen ska vara undertecknad av båda parter senast den 28 februari 2020.  

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige i Göteborgs Stad har beslutat att införa valfrihetssystem, enligt 
lagen om valfrihet (LOV). Valfrihetssystem innebär att invånare i Göteborgs Stad som 
har beviljats daglig verksamhet enligt LSS kan välja Göteborgs Stads dagliga verksamhet 
eller privat utförare. 

Den 13 september 2018 beslutade kommunfullmäktige om ett förfrågningsunderlag med 
beskrivning av de krav som ställs på utförare av daglig verksamhet i Göteborgs Stad. Den 
17 oktober 2019 beslutade kommunfullmäktige om ett reviderat förfrågningsunderlag för 
daglig verksamhet enligt LSS. Kommunfullmäktiges beslut om förfrågningsunderlag 
innebär att stadsdelsnämnderna ska följa samma krav som privata utförare.  
Kommunstyrelsen gavs i uppdrag att omformulera kraven i en kravspecifikation för 
Göteborgs Stads dagliga verksamhet.  

Kraven i denna kravspecifikation gäller för Göteborgs Stads dagliga verksamhet enligt 
LSS från 2020-02-01, bilaga 1.  

Göteborgs Stads dagliga verksamhet i egen regi kan inte teckna kontrakt med den 
upphandlande myndigheten, Göteborgs Stad, eftersom parterna utgör samma juridiska 
person. 

Överenskommelsen syftar till att ge Göteborgs Stads daglig verksamhet liknande villkor 
som privata utförare för att uppnå konkurrensneutralitet i valfrihetssystemet. 

Respektive stadsdelsnämnd ska teckna en överenskommelse med kommunstyrelsen om 
att utföra daglig verksamhet inom det egna geografiska området som ska vara 
undertecknad av båda parter senast den 28 februari 2020.  

 

Förvaltningens bedömning 
I detta ärende godkänner förvaltningen överenskommelsen mellan kommunstyrelsen i 
Göteborgs Stad och stadsdelsnämnden Lundby avseende utförande av daglig verksamhet 
enligt LSS, bilaga 5.  
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Stadsdelsförvaltning Lundby 

 

 

 

 

 

 

Kristina Lindfors 

Stadsdelsdirektör 

 

Eva Saletti 

Sektorschef 
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