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2016-06-22

Socialnämnden

Dnr Son 2016/261
Nytt förfrågningsunderlag för upphandling enligt Lag om valfrihet (LOV)
för daglig verksamhet och korttidsvistelse

Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag till socialnämnden
1. Socialförvaltningens får i uppdrag att ta fram ett nytt förfrågningsunderlag för
LOV-tjänsterna daglig verksamhet och korttidsvistelse.
2. Befintliga företags avtal förlängs med 12 månader så att överlappning mellan
nuvarande avtal och nytt avtal kan genomföras på säkert sätt för brukaren.

Ärendet i korthet

Inom socialförvaltningen i Järfälla har kundval inom daglig verksamhet och
korttidsvistelse tillämpats sedan årsskiftet 2012/2013 och idag är 29 stycken företag
godkända som leverantörer. Socialförvaltningen ser nu ett behov av att skapa ett nytt
förfrågningsunderlag för tjänsterna med uppdaterade krav gällande ändringar i lagar,
föreskrifter och riktlinjer samt med andra smärre revideringar jämfört med idag
gällande förfrågningsunderlag.
Handlingar

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-06-22
2. Förfrågningsunderlag LOV daglig verksamhet och korttidsvistelse, dnr son
2011/543
Bakgrund

Inom socialförvaltningen i Järfälla har kundval inom daglig verksamhet och
korttidsvistelse tillämpats sedan årsskiftet 2012/2013. Det gällande
förfrågningsunderlaget 2011/543 antogs i nämnd 2012. Detta förfrågningsunderlag
har sedan genomgått en smärre revidering av två krav, och det reviderade
förfrågningsunderlaget gäller från 2014-01-15.
Sedan årsskiftet 2012/2013 har socialförvaltningen godkänt 13 företag (26
verksamheter) inom daglig verksamhet och 16 företag (26 verksamheter) inom
korttidsvistelse. Avtalen löper på fyra (4) år och en majoritet av dessa avtal löper ut
vid årsskiftet 2016/2017.
Socialförvaltningen
Avdelning lednings- och verksamhetsstöd
Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA
Telefon växel: 08-580 285 00

E-adress: socialnamnden@jarfalla.se
Webbplats: www.jarfalla.se
Organisationsnummer: 212000-0043
Postgiro: 30918-7
Bankgiro: 239-2082
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Analys

Sedan förfrågningsunderlaget för daglig verksamhet och korttidsvistelse antogs 2012
så har förändringar skett i lagar och föreskrifter och också i kommunens riktlinjer
och rutiner. En stor förändring rör att kommunen från och med 1 oktober 2015 har
övertagit hela ansvaret för hälso- och sjukvården för personer som bor inom särskilda
boenden enligt LSS samt daglig verksamhet (HSL § 18 och 18a). I ansvaret ingår
även habilitering, rehabilitering och hjälpmedel. Ett nytt förfrågningsunderlag för
daglig verksamhet som reglerar hur ansvaret för leverantören ska se ut gällande
hälso- och sjukvård är därför aktuellt.
I samband med detta skulle även andra delar av förfrågningsunderlaget kunna
revideras. Detta gäller exempelvis utifrån förändringar i Socialstyrelsen föreskrifter
och utifrån förändringar i Järfälla kommuns riktlinjer och rutiner. Även mindre
genomgripande förändringar i form av uppdateringar och förtydligande i texten
skulle därmed kunna göras.
Ett nytt förfrågningsunderlag för daglig verksamhet och korttidsvistelse kommer att
innebära att samtliga avtal sägs upp och att leverantörerna måste ansöka på nytt. Då
många av de gällande avtalen för daglig verksamhet och korrtidsvistelse löper ut vid
årsskiftet 2016/2017 innebär det att det är en lämplig tid för att förnya
förfrågningsunderlaget.
Eftersom det är många avtal som går ut vid samma tidpunkt, och aktuella företag
förmodas komma in med en ansökan om att även fortsättningsvis bedriva insats åt
Järfälla kommun behöver bifintliga avtal förlängas med 12 månader. Att det är 12
månader är för att kommunen måste meddela företagen senast 9 månader innan om
avtalen ska sägas upp, sen tillkommer tre månaders utredningstid.
Barnperspektiv

Förfrågningsunderlaget 2011/543 reglerar LOV för både daglig verksamhet och
korttidsvistelse. Daglig verksamhet gäller endast för personer i yrkesverksam ålder
och är alltså inte aktuellt för barn. Korttidsvistelse riktar sig däremot till både barn,
ungdomar och vuxna. Förvaltningen kommer därför att anlägga ett barnperspektiv
vid utformandet av de krav som gäller korttidsvistelse. När det gäller kommunens
nya ansvar för hälso- och sjukvård så inbegriper detta ansvar inte korttidsvistelse,
utan detta ansvar vilar fortfarande på landstinget, och något särskilt barnperspektiv
kommer därför inte att vara nödvändigt vid utformandet av dessa krav.
Ekonomiska konsekvenser

Det nya förslaget kommer inte att påverka ersättningen för daglig verksamhet och
korttidsvistelse.

Slutsatser

Socialnämnden föreslås besluta i enlighet med socialförvaltningens förslag.
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