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LOV, Lagen Om Valfrihet

Kravspecifikation för upphandling av verksamhet för personer med funktionsnedsättning

http://www.upphandlingsmyndigheten.se/globalassets/publikationer/vagledningar/vagledning_2016-1.pdf
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Identifiering av ”kund”-behovet

• Vilka är de individer som ska ha nytta 
av valfrihet i daglig verksamhet?

• Vilka behov ska mötas? Hur ska den 
dagliga verksamheten förbättras och 
utvecklas genom införande av LOV?

• Vilka specifika funktionsnedsättningar 
kan andra aktörer fokusera på, som 
inte ögruppen kan?

• Vad ska ögruppen fokusera på och vad 
innebär valfrihet?

• Hur får såväl arbetstagare som 
personal en mer stimulerande, 
utvecklande arbetsplats och kul på 
jobbet?
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Definition av krav

1. Vilka krav ska ställas på lokaler?

2. Vilka krav ska ställas på tillgängligheten?

3. Vilka krav ska ställas på verksamheten?

4. Vilka krav ska ställas för att attrahera olika individers 
behov?

5. Vilka krav ska ställas på personalkompetensen?

6. Vilka krav ska ställas på möjligheten att röra på sig, äta bra 
mat, bli sedd av andra, till mål och mening, göra roliga 
saker?

7. Vilka krav ska ställas på kommunikationen och till vilka för 
att kunna välja?

8. Kan IP, indivuduell plan, käna som beställning och kan en 
genomförandeplan spegla beställningen.

9. Vilka kvalitetsmätningar ska göras och av vem?

10. Vilka risker finns med LOV och hur ska de hanteras?

1. Tex läge, storlek och moderniteter

2. Tex kommunikationer, hissar

3. Tex mål, vision, personal, personalattraktioner, 
vidareutbildning, specefik utbildning

4. Tex specifika individers behov och de flestas behov.

5. Tex kunskap om LSS, SOL, funktionsnedsättning av olika 
slag, pedagogik...

6. Tex promenader och gym, ekologisk mat, kommunikation, 
något att se fram emot, stimulans

7. Tex besöka, prova på.....

8. Tex kan den som önskar begränsa sekretessen

9. Tex redovisning av ”dagens 
kundnöjdhet/persoinalnöjdhet med tryckknappar”, 
enkäter, samtal på möjligt ”språk”. Redovisning av 
använda kvalitetsmetoder (tex Lean, Sixsigma ...)

10. Tex Hur undvika utslagning och utanförskap?
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Konstruktion av avtal

• Vad är kommunens ansvar och vad 
är aktörens ansvar och hur länge?

• Vad händer om aktören gör 
konkurs eller liknande?

• Hur ska kvaliteten för individen 
följas upp?

• Hur kan kompetenta aktörer såsom 
ögruppen och flera andra 
behandlas proffesionellt utifrån ett 
kvalitetsperspektiv i första hand?

• Vad innebär konkurrens mellan 
aktörer för en individ? ”Kan 
individen hamna mellan stolarna”?
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Optimerad valfrihet

1. Vad har varit bra för individer 
och andra med dagens aktörer?

2. Vad gick dåligt? 

3. Hur skapa reell valfrihet och 
undvika valinstängdhet?

1. Tex Vi förstår att det finns c:a 20 
personer som har sin dagliga 
verksamhet utanför Ögruppen. 
De har redan idag kunnat välja 
annan utförare där deras 
individuella behoven möts. 

2. ??

3. Tex Individuellt behov kan ej 
tillgodoses av godkända aktörer 
(inklusive ögruppen) och då 
tvingas individ till ngn av dessa
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Verifiering av uppnåda krav

• Vilka krav och behov klarades?

• Kan vi åtgärda det som inte gick 
att uppfylla och hur?
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