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Kommunala driftentreprenader inom äldreomsorg, 
skola, fritid och kultur 
Boken "Kommunala driftentreprenader inom äldreomsorg, skola, fritid och 
kultur" har nyligen utgivits av Svenska Kommunförbundet på Kommentus 
Förlag. Den syftar till att ge stöd och underlag för förtroendevalda och 
tjänstemän inför och under det förändringsarbete som kan leda till konkur-
rensutsättning och upphandling inom äldreomsorg, skola, fritid och kultur. 
Boken tar bl.a. upp 

A Förändringsarbetets huvudlinjer 

* Vad händer i kommunerna? 
* Kommunala konkurrensprogram. 
* Några jämförelser med andra länder. 

B Det juridiska systemskiftet 

* Vad är möjligt att lägga ut på extern producent? 
* Vem är huvudman för verksamhet som drivs av en entreprenör? 
* Vad händer med kommunens ansvar? 
* Vilka blir personalkonsekvenserna? 
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C Upphandlingsregler 

* Måste alla entreprenader upphandlas? 
* Kan kommunen sluta avtal med avknoppningar eller föreningar utan 
 upphandlingsförfarande? 

D Förfrågningsunderlag, förhandlingar, avtal och kontrakt 

* Form utan innehåll eller innehåll utan form? 
* Interna "kontrakt" - lekstuga eller rationell arbetsfördelning? 
* Förslag till förfrågningsunderlag och kontrakt. 

Detta är något av det som behandlas i boken. För texten svarar i första hand 
förbundsjuristerna Thomas Hallgren, Ingegärd Hilborn och Lena Sandström. 
Beställning kan göras på bifogade beställningskupong. 

Kommunförbundet kommer att ha en kurs i detta ämne den 19-20 januari 
1995 på Stora Brännbo kursgård i Sigtuna. 

Är Ni intresserade så hör av Er till Gun-Britt Rostock, tfn 08-772 44 16, senast 
1994-12-09. 
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