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Äldrenämnden 

Plan för remissutskick av förfrågningsunderlag enligt LOV för vård- och omsorgsboenden 

Kontoret för hälsa, vård och omsorg föreslår äldrenämnden besluta 

att godkänna kontorets plan för hur politiska partier, berörda utförare och andra intressenter 
ska beredas möjlighet att yttra sig över kontorets förslag t i l l förfrågningsunderlag. 

att ge kontoret i uppdrag att översända förfrågningsunderlaget t i l l politiska partier, berörda 
utförare och andra intressenter. 

Sammanfattning 
Kontoret för hälsa, vård och omsorg har på äldrenämndens uppdrag utrett möjligheten att 
tillämpa lagen om valfrihetssystem (LOV) vid upphandling av vård- och omsorgsboenden. 
Kontoret presenterade på nämndens sammanträde den 24 april en rapport som bl a visade att 
det är legalt möjligt och ekonomiskt fördelaktigt att införa LOV för de vård- och 
omsorgsboenden som tidigare har ramupphandlats enligt LOU. 

Nämnden gav på sammanträdet den 24 april kontoret i uppdrag att t i l l nämndens sammanträde 
i juni återkomma med en plan för hur politiska partier, berörda utförare och andra intressenter 
ska beredas möjlighet att yttra sig över kontorets förslag t i l l förfrågningsunderlag. 

Kontoret har tagit fram följande förslag t i l l plan: 

17 juni: Översändande av kontorets förslag t i l l förfrågningsunderlag t i l l politiska 
partier, utförare, brukar- och anhörigorganisationer samt fackliga 
företrädare. 

18 juni - 23 aug: Skriftliga synpunkter kan skickas från ovanstående intressenter t i l l 
kontoret. 

20 - 23 aug: Seminarier hålls för ovanstående intressenter där synpunkter kan lämnas 
och frågor ställas rörande ett eventuellt införande av LOV. 
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26 - 30 aug: Kontoret sammanställer inkomna synpunkter och tar fram ett nytt förslag 
t i l l förfrågningsunderlag. 

2 - 6 sept: Presentation av kontorets nya förslag t i l l förfrågningsunder för den 
politiska styrgrupp som har lett arbetet med att utreda möjligheterna att 
införa LOV i vård- och omsorgsboenden. 

9 - 1 1 sept: Kontoret gör eventuella korrigeringar beslutade av styrgruppen. 

12 sept: Utskick av slutligt förslag t i l l äldrenämndens arbetsutskott. 

24 sept: Presentation av kontorets slutliga förslag t i l l förfrågningsunderlag för 
arbetsutskottet. 

26 sept: Utskick av slutligt förslag til l äldrenämndens arbetsutskott 

2 okt: Presentation av förfrågningsunderlag för nämnd och ställningstagande av 
nämnden om LOV ska införas eller ej för vård- och omsorgsboenden.-
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