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Social- och omsorgsnämnden

Val av avtalsform
Förslag till beslut
1. Redovisade underlag ska gälla som vägledning vid val av avtalsform.
Ärende
Utredningen beskriver under vilka förutsättningar det är lämpligt att tillämpa
Lagen om offentlig upphandling (LOU), Lagen om valfrihetssystem (LOV)
eller lämna verksamhetsuppdrag till kommunens egen regi. Underlaget ska
utgöra ett stöddokument för ställningstagande och beslutsfattande i berörda
nämnder. I dokumentet finns också Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP)
beskrivet, men berörs inte närmare eftersom IOP utgår från att civilsamhället
tar initiativ till ett samarbete och därmed inte är aktuellt när nämnden köper
eller beställer en tjänst.
Dokumentet bifogas.
__________
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Beslutsunderlag:
Riktlinjedokument Val av avtalsform
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Bakgrund
Underlaget för val av avtalsform beskriver under vilka förutsättningar det är
lämpligt att tillämpa Lagen om offentlig upphandling (LOU), Lagen om
valfrihetssystem (LOV) eller lämna verksamhetsuppdrag till kommunens egen
regi. Underlaget ska utgöra ett stöddokument för ställningstagande och
beslutsfattande i berörda nämnder. I dokumentet finns också Idéburet
Offentligt Partnerskap (IOP) beskrivet, men berörs inte närmare eftersom IOP
utgår från att civilsamhället tar initiativ till ett samarbete och därmed inte är
aktuellt när nämnden köper eller beställer en tjänst.
För att klargöra och underlätta för de nämnder som har ansvaret för verksamhet
inom vård- och omsorgsområdet har dessa riktlinjer för val av avtalsform inom
vård och omsorg tagits fram.
Dokumentet har arbetats fram av en projektgrupp bestående av representanter
från Social- och omsorgsförvaltningen, Juridikfunktionen, Kommunledningsförvaltningen samt Leanlink. Styrgrupp har bestått av social- och omsorgsdirektör, ekonomidirektör, utförardirektör och biträdande kommundirektör.
Kommunala mål
Målområde medborgare beskriver vad kommunen ska uppnå i tjänster och
service för att tillgodose medborgarnas behov och förväntningar.
Välfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum
I Linköping ges snabb, tillgänglig och korrekt service genom digitala lösningar.
Företagens situation underlättas genom effektiva och förutsebara regler. Vårdoch omsorgstjänster ges utifrån en helhetssyn på den enskilde. Alla
Linköpingsbor kan åldras med värdighet där kommunen tillgodoser dem med
störst behov. I Linköping finns många alternativ som individen själv väljer
mellan. Det civila samhället är en naturlig samarbetspartner i att skapa fler
kontaktytor och ge ett bättre stöd till individen med fokus på närhet och
gemenskap. Kommunens välfärdstjänster kännetecknas av trygghet, värdighet
och delaktighet oavsett utförare
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Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.
Social- och omsorgsförvaltningen

Susanna Lundstedt

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

