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Social- och omsorgsnämnden

Daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS), revidering av
förfrågningsunderlag enligt lag om valfrihetssystem
(LOV)
Förslag till beslut
1. Förfrågningsunderlag för daglig verksamhet enligt (LSS) inom (LOV)
revideras enligt social- och omsorgsförvaltningens förslag.
Ärende
Sedan 2010 finns ett förfrågningsunderlag gällande valfrihetssystem inom
daglig verksamhet, detta har reviderats under åren utifrån nya riktlinjer och
lagar samt efter uppkomna önskemål om förändringar, senaste revideringen var
2016.
Utifrån kraven i det tidigare förfrågningsunderlaget har frågeställningar kring
ansvaret som vårdgivare uppkommit. Inspektionen för Vård och omsorg (IVO)
godkänner inte utförare inom daglig verksamhet som vårdgivare. Utifrån det
har skrivningen om vårdgivare tagits bort från förfrågningsunderlaget. För att
säkerställa de insatser som sker enligt Hälso- och sjukvårdslagen finns sedan
tidigare ett avtal med Leanlink LSS Funktionsstöd som tillser att dessa insatser
fortsatt sker på ett patientsäkert sätt.
I det reviderade förfrågningsunderlaget har även texter kring Miljöarbete,
Beredskapsplaner för svåra och oväntade påfrestningar i samhället samt Ansvar
försäkringar och skada uppdaterats utifrån nya direktiv som tagits fram
tillsammans med kommunens juridikfunktion och Upphandlingscenter. Dessa
gäller i alla nya förfrågningsunderlag.
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Bakgrund
Sedan 2010 finns ett förfrågningsunderlag gällande valfrihetssystem inom
daglig verksamhet, detta har reviderats under åren utifrån nya riktlinjer och
lagar, den senaste revideringen var 2016.
I detta förslag till revidering har ansvaret som vårdgivare tagits bort utifrån
uppkomna frågeställningar kring detta ansvar. Inspektionen av Vård och
omsorg (IVO) godkänner inte utförare inom daglig verksamhet som
vårdgivare. För att säkerställa de insatser som sker enligt Hälso- och
Sjukvårdslagen finns sedan tidigare ett avtal med Leanlink LSS Funktionsstöd
som tillser att dessa insatser fortsatt sker på ett patientsäkert sätt.
Under framtagande av förfrågningsunderlag under de senaste åren har flera
texter reviderat och detta texter har reviderats även i detta förfrågningsunderlag. Texterna som har reviderats gäller Miljöarbete, Beredskapsplanerför
svåra och oväntade påfrestningar i samhället samt Ansvar försäkringar och
skada
Ekonomiska konsekvenser
De revideringar av förfrågningsunderlaget som föreslås ger inte några
påverkningar på budget.
Kommunala mål
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Förhandling enligt 11 § medbestämmandelagen har genomförts.
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