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Plats och tid

Nämndrummet, Värjan plan 5, Alva Myrdals gata 5 Klockan 08:30–15:45
Ajournering för paus mellan 9:00–10:00.
Beslut i sekretessärenden, se separat B-protokoll.

Beslutande

Göran Gredfors, ordförande (M)
Nina Tuncer (S)
Lotta Jonsson (KD) deltar ej i § 2, F3 på grund av jäv
Peter Sköldin (S)
Caroline Holmstedt (S)
Clarence Palm (S)
Gunilla Cederfjord (S)
Tibor Sjöberg (M)
Robin Tannarp (M)
Ulla Grip (M)
Maria Hopstadius (C)
Karolin Fridell (L) ersätter Erica Hallenstam (MP)
Annika Goblirsch (V)
Camilla Berard Granström (SD)
Fredrik Elf (SD)

Ersättare

Marie Granlund (S)
Robert Åsbacka (S)
Marita Ahlström (S)
Armoon Ayad Zahroon (S)

Utses att justera

Tibor Sjöberg

Justeringens plats
och tid

Torsdagen den 20 april, Värjan plan 5, Alva Myrdals
gata 5

Underskrifter
Sekreterare

...........................................................................................
Mathilda Lennmark

Ordförande

...........................................................................................
Göran Gredfors

Justerande

...........................................................................................
Tibor SJöberg

Paragrafer

Anslag/Bevis

Organ och
sammanträdesdatum
Anslaget sätts upp

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Socialnämnden 2017-04-20
Anslaget tas ner

Förvaringsplats för
protokollet

Socialförvaltningen, Värkan plan 5, Alva Myrdals gata 5

Underskrift

...........................................................................................
Utdragsbestyrkande
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Torbjörn Andersson (M)
Jawad Zanghnaeh (V)
Carina Åkesson (SD)

Övriga närvarande

Justerandes sign

Mehmed Hasanbegovic, förvaltningschef
Mathilda Lennmark, nämndsekreterare
Kristina Mählkvist-Svensson, nämndsekreterare
Edit Asvelius, nämndsekreterare
Max Jonsson, enhetschef familjerätten
Joakim Danielsson, chef Utveckling och innovation
Lena-Marie Adérn, HR-chef
Ola Lindgren, sakkunnig offentlig rätt
Nishtiman Hassan, ekonomichef
NN, extern konsult
Åsa Ghaderi, enhetschef Resursenhet för vuxna
Kerstin Eriksson, områdeschef Individ och familjeomsorg
Kristina Gustafsson, teamledare Utredningsenheten ungdom
Sofie Tenser, kvinnofridsutvecklare
Ewa Spasowski, samordnare mot våldsbejakande extremism
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§ 31
Protokollsjustering
Beslut
Tibor Sjöberg (M) utses att justera protokollet.
______

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
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SOCN/2017:53

§ 35
Införande av valfrihetssystem enligt LOV avseende
socialnämndens verksamhetsområde
Beslut
Nämnden godkänner förvaltningens förslag till beslutsunderlag för att upphandla hem för
vård och boende för barn/ungdom/familj samt vuxna, enligt lagen om valfrihetssystem
(LOV).
Förslaget översändes till kommunfullmäktige.

Reservation
Annika Goblirsch (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar skriftlig reservation
(bilaga 1).

Ärendebeskrivning
Fullmäktige beslutande mars 2016:
Socialnämnden får i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag för att upphandla hem för
vård och boende för barn/ungdom/familj samt vuxna, enligt lagen om valfrihetssystem
(LOV). Beslutsunderlaget ska innehålla en marknadsundersökning, ett
förfrågningsunderlag med krav och en ersättningsmodell. (KSKF/2016:16).
Lag om valfrihetssystem (LOV)
Lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) reglerar vad som ska gälla när upphandlande
myndigheter överlåter till den enskilde att välja en utförare av en tjänst bland godkända
leverantörer i ett valfrihetssystem.
En upphandlande myndighet som beslutat att inrätta ett valfrihetssystem enligt LOV ska
annonsera löpande på valfrihetswebben, www.valfrihetswebben.se. På så sätt kan privata
företag såväl som ideella organisationer ansöka kontinuerligt om att bli godkända som
utförare.
Ett obegränsat antal utförare ska kunna godkännas som utförare, efter prövning mot de
krav som kommunen har fastställt i ett förfrågningsunderlag, löpande under den tid
valfrihetssystemet är inrättat. Den enskilde får välja utförare och det är fokus på den
enskildes behov. Kommunen är skyldig att informera om de utförare som den enskilde
kan välja på. För dem personer som inte väljer ska det finnas ett ickevalsalternativ.
Eskilstuna – den stolta Fristaden
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Ersättningsnivåerna till utförarna beslutas av kommunen och ska vara lika för alla utförare
i systemet.

Mål och syfte med att införa ett valfrihetssystem enligt LOV avseende
socialnämndens verksamhetsområde









Ökad delaktighet och inflytande för den enskilde i valet av utförare.
Fokus på den enskildes behov.
Att valfriheten kan leda till en ökad mångfald av utförare.
Att kunna minska andelen placeringar som sker utanför ramavtal.
Möjlighet att teckna kontrakt kontinuerligt under avtalsperioden - mer flexibel
avtalshantering.
Ökad kostnadskontroll för kommunen.
Effektivare och mindre tidskrävande upphandlingsprocess - mindre administration samt
större möjligheter för utförare att komplettera och rätta sin ansökan.
Längre avtalstid, vilket ger ökad kontinuitet.
Processen för att införa ett valfrihetssystem enligt LOV
Införandet av ett valfrihetssystem genomförs i tre (3) huvudfaser; den förberedande fasen,
genomförandefasen och fasen för förvaltning och utveckling av valfrihetssystemet.
Planeringen av införandet har skett genom en utredning ”Upphandling av Hem för vård
eller boende för barn/ /ungdom/familj samt vuxna, enligt lagen om valfrihetssystem
(LOV)” se bifogad skrivelse daterad 2015-11-20.
Den förberedande fasen
Socialförvaltningen har identifierat området, HVB för vuxna med beroendeproblematik
som lämpligt i ett första skede, dock finns det andra möjliga områden också.
En behovsanalys har genomförts gällande HVB för vuxna med beroendeproblematik – de
behov som ska tillgodoses i upphandlingen – och man har bland annat gått igenom de
upphandlade ramavtal avseende HVB-tjänster för vuxna missbrukare som är tecknade av
Vårdförbundet Sörmland.
Ett förslag på ersättningsmodell har tagits fram för att ersätta utföraren för dennes
uppdrag. Ersättningsmodellen är transparant och tydlig så att utförarna ska kunna
bestämma om denne vill delta i systemet eller inte. Framtaget förslag till ersättningsmodell
beskrivs i bilaga till förslag till förfrågningsunderlag.
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För att kunna utforma ett första förslag på ett förfrågningsunderlag som skulle kunna
användas har förvaltningen genomfört marknadsanalyser, diskuterat organisation och
resurser för att kunna förvalta och utveckla valfrihetssystemet. Förvaltningen har även
tagit fram förslag på hur kommunens informationsansvar gentemot den enskilde ska kunna
utformas samt förslag på ett ickevalsalternativ.

Genomförandefasen
Efter det att beslut har tagits om att införa ett valfrihetssystem enligt LOV skulle
upphandlingen kunna genomföras.
I denna fas ingår de olika momenten som annonsering, ansökningsförfarande,
godkännandeförfarande, underrättelse om beslut, kontraktstecknade samt utförarens
verksamhetsstart.
Fasen för förvaltning och utveckling av valfrihetssystemet.
När valfrihetssystemet enligt LOV införts ska det förvaltas och utvecklas. En viktig del i
detta är att uppföljning av verksamhet och kontrakt genomförs.

Tidigare utredning
Stadsjurist Anders Skåål har utrett förutsättningarna för att införa ett valfrihetssystem Upphandling av Hem för vård eller boende för barn/ /ungdom/familj samt vuxna, enligt
lagen om valfrihetssystem (LOV) för Eskilstuna kommun, se bifogad skrivelse daterad
2015-11-20.
I denna utredning konstateras att inrättande av ett valfrihetssystem enligt LOV är en
sådan angelägenhet som fordrar ett fullmäktigebeslut och att ett förslag på
förfrågningsunderlag måste ske innan ett beslut kan tas.
Ett förslag till förfrågningsunderlag avseende att bjuda in utförare att ansöka om att delta i
ett eventuellt valfrihetssystem är framtaget, se bifogat förslag till förfrågningsunderlag.
Nämnden bedömer att införa valfrihetssystem enligt LOV för nämndens
verksamhetsområde som skulle vara till stor gagn för både den enskilde, förvaltningen
och kommunen.

Yrkanden
Göran Gredfors (M), Lotta Jonsson (KD), Robin Tannarp (M), Ulla Grip (M),
Karolin Fridell (L), Gunilla Cederfjord (S), Nina Tuncer (S), Tibor Sjöberg (M),
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Camilla Berard Granström (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Annika
Goblirsch (V) yrkar avslag på förvaltningens förslag.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:
- Bifall till förvaltningens förslag
- Avslag till förvaltningens förslag
Ordföranden föreslår en propositionsordning där förslagen ställs mot varandra.
Nämnden godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat
enligt förvaltningens förslag.

______
Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige
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