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Konkurrensplan 2017 för vård- och omsorgsnämnden
Förslag till beslut
Konkurrensprogrammet för 2017 antas.

Beslutsnivå
Vård- och omsorgsnämnden

Bakgrund
Enligt ”Policy för konkurrensprövning i Värmdö kommun” ska Vård- och omsorgsnämnden
årligen genomföra en konkurrensprövning och redovisa ett konkurrensprogram för
fullmäktige innehållande vilka nya områden som ska konkurrensutsättas.
Konkurrensprogrammet ska ingå i nämndens detaljbudget.

Ärendebeskrivning
Konkurrensprogrammet utgår från vård- och omsorgsnämndens ansvarsområden och
uppgifter i reglementet. Planeringen för 2017 är främst att genomföra den upphandling av
driften av Gustavsgården enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) förutsatt att beslut
om detta antas av kommunfullmäktige samt att inom ”kollo” verksamhet införa ett
valfrihetssystem enligt Lagen om Valfrihetssystem (LOV).

Bedömning
Ekonomiska konsekvenser

Upphandling av driften av Gustavsgården innebär att kommunens kostnader för verksamheten
består i den ersättning som betalas ut per boende, i enlighet med avtalsvillkor. Vård- och
omsorgsnämnden riskerar därmed inte att belastas med underskott i verksamheten.
Kostnaden för ”kollo” verksamheten är idag osäker då det är utföraren som bestämmer
dygnsersättningen. I ett LOV system kan kommunen införa ersättningsnivåer beroende på
funktionsnedsättning och personalbehov, kommer då att ha större kontroll över kostnaderna.
Konsekvenser för miljön

Beslutet bedöms inte ha några konsekvenser för miljön.
Konsekvenser för medborgarna

Eventuell upphandlingen av driften av Gustavsgården bedöms medföra högre kvalitet för de
boende på Gustavsgården boendet utifrån upphandlingens utvärderingskriterier och
kvalitetskrav. På generell nivå innebär undvikande av framtida underskott en starkare
ekonomi för kommunen som helhet vilket bör anses kunna gynna samtliga medborgare.
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Beslutet bedöms ge personer som beviljats insatsen ”korttidsvistelse utanför hemmet” större
möjligheter för att välja ”kollo” utifrån individuella intressen.
Konsekvenser för barn
Beslutet bedöms ge barn och ungdomar större möjligheter för att välja ”kollo” utifrån
individuella intressen.

Ärendets beredning
Dialog gällande ”kollo” har skett den 30 augusti 2016 vid möte ”Samverkan 15:7 LSS”.
Gällande Gustavsgården se ärende 2016VON/0105.
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