1 (3)

Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
Lisa Nylund Kindefors

2019-04-02

Dnr SON 2019-208

Social- och omsorgsnämnden

Konkurrensutsättningsplan 2019-2022
Förslag till beslut
1. Konkurrensutsättningsplan för perioden 2019 – 2022, godkänns enligt
förvaltningens förslag.
2. Konkurrensutsättningsplanen överlämnas till kommunstyrelsen för
kännedom.
Ärende
I denna handling har förvaltningen upprättat förslag till
konkurrensutsättningsplan 2019 – 2022. Konkurrensutsättningsplan tas fram
för varje ny mandatperiod. Planen utgår från den ledande majoritetens
viljeinriktning och beskriver nämndens inställning till vilka områden som
lämpas för upphandling respektive verksamhetsuppdrag.
I kommunens budget för 2019 med plan för 2020-2022 uppdras till social- och
omsorgsnämnden och äldrenämnden att i samråd med kommunstyrelsen utreda
möjligheterna att införa lagen om valfrihetssystem (LOV), i fler delar av vård
och omsorgen. Utifrån detta uppdrag kommer en övergripande utredning
avseende avtalsform inom vård och omsorg genomföras och redovisas kvartal
3 år 2019. Utredningen kommer att leda fram till en riktlinje för val av
avtalsform. Konkurrensutsättningsplanen kan komma att revideras utifrån vad
som kommer fram i utredningen.
Social- och omsorgsnämnden föreslås godkänna förslaget till
konkurrensutsättningsplan för perioden 2019-2022.
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Bakgrund
Inför varje ny mandatperiod antar social- och omsorgsnämnden en plan för hur
verksamheter inom olika verksamhetsområden ska konkurrensutsättas.
Konkurrensutsättningsplanen är en del i processen för att säkra den politiska
viljeinriktningen.
Kommunfullmäktige antog en upphandlings- och inköpspolicy den 29
november 2016. Den gäller tills vidare och innebär att kommunen genom
strategiska överväganden i upphandlingsprocessen ska driva
samhällsutvecklingen i en hållbar riktning och bidra till en effektivare
användning av kommunens gemensamma resurser.
Omsorgsnämnden beslutade i mars 2018 om fördelningen av ansvar mellan
nämnd och förvaltning för att säkerställa den politiska beställningen. I den
handlingen regleras bland annat att förvaltningen inför varje mandatperiod ska
ta fram en nulägesanalys med aktuella avtal inklusive kostnader. Förvaltningen
ska även presentera en prognos för framtiden och de utmaningar som finns.
Den reglerar vidare att nämnden beslutar om mål och syfte med verksamheten,
fastställer särskilda verksamhetskrav, beslutar om verksamhet ska
konkurrensutsättas eller inte och fastställer förfrågningsunderlag.
Kommunen har tagit fram en ny mål och verksamhetstyrningsmodell. Den
politiska viljeinriktningen har arbetats in i omsätts i budgetarbetet till
ekonomiska ramar, mål och uppdrag för de olika nämndernas verksamhet de
kommande åren. Budgetprocessen blir därigenom central för kommunens måloch verksamhetsstyrning genom att tydliggöra nämndernas uppdrag och
förväntat resultat.
Utredning avseende avtalsform
I kommunens budget för 2019 med plan för 2020-2022 uppdras till social- och
omsorgsnämnden och äldrenämnden att i samråd med kommunstyrelsen utreda
möjligheterna att införa lagen om valfrihetssystem (LOV), i fler delar av vård
och omsorgen. Utgångspunkten är att varje person själv ska kunna välja
utförare och möjliggöra för privata utförare att bedriva boende i egen regi.
Utifrån detta uppdrag kommer en övergripande utredning avseende avtalsform
inom vård och omsorg genomföras och redovisas kvartal 3 år 2019. Genom
utredningen ska riktlinjer för val av avtalsform tas fram som beskriver under
vilka förutsättningar det är lämpligt att upphandla verksamhet genom Lagen
om offentlig upphandling, genom Lagen om valfrihetsystem, eller genom
verksamhetsuppdrag. Fokus i utredningen är i första hand äldreomsorgen men
riktlinjen kommer även att bli tillämpbar på social och omsorgsnämndens
ansvarsområde. Eventuellt kan konkurrensutsättningsplanen komma behöva
revideras.
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Kommunala mål
Kommunövergripande mål:
Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet.
Social och omsorgsnämndens mål:
Samhälle:
Behovsstyrd utveckling av boendeformer och insatser
Medborgare:
Välfärden ska finnas vid behov
Insatser av god kvalitet
En utveckling till sin bästa förmåga
Ekonomi:
Kostnadseffektiv verksamhet
Verksamhet:
Hög service och gott bemötande
Effektiva och hållbara arbetsmetoder
Vägledande från alliansen
Inför mandatperioden antog alliansen för Linköping ett samverkansprogram för
mandatperioden ” Ett nytt ledarskap för Linköping”, som i och med budget
2020 arbetats in i budgetprocessens ramar mål och uppdrag.
Det viktigaste är att leverera högsta möjliga kvalitet för skattemedlen oavsett
utförare. Kommunen vill tillsammans med entreprenörer och investerare
utveckla välfärden genom innovationsupphandlingar och fler alternativ inom
omsorgen.
Kommunens kärnverksamheter ska användas för att stärka människors
möjligheter till egenmakt. Civilsamhället ska vara en naturlig samarbetspartner
för att skapa kontaktytor och ge bättre stöd till våra kommuninnevånare.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Förhandling enligt 11 § medbestämmandelagen har genomförts.
Social- och omsorgsförvaltningen
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