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Utredning inför beslut om införande av LOV, Lagen om 
valfrihetssystem  

Inledning  
Socialnämnden i Hultsfreds kommun har beslutat, att utredningen av möjligheter att 
införa ett valfrihetssystem inom äldreomsorgen, ska begränsas att gälla hemtjänst. 
Hemtjänst omfattar både personlig omvårdnad och serviceinsatser. Nattinsatser, trygg-
hetslarm samt hemsjukvård ska inte omfattas av utredningen. I utredningen används 
genomgående begreppet medborgare om det inte är citat. 
 
Socialnämnden har gett i uppdrag, till en utsedd arbetsgrupp, att göra en utredning gäl-
lande förutsättningar för införande av LOV i Hultsfreds kommun. I arbetsgruppen ingår 
verksamhetschefer Gunilla Olsson och Lise-Lotte Bertilsson samt personalkonsult Inge-
la Rälg.  

Syfte 

Syftet med socialnämndens uppdrag till arbetsgruppen är att utreda förutsättningarna för 
kundval inom hemtjänsten i Hultsfreds kommun enligt LOV.  
 
Syftet med Lagen om valfrihetssystem, LOV (2008:962) 

 Enskilde väljer utförare 
 Stärka den enskildes självbestämmande 
 Kvalitetsutveckling och effektivisering 
 Ökat småföretagande 
 Attraktivt med omsorgsarbete 

Bakgrund 

I början av 1990-talet började olika valfrihetsmodeller att införas inom den offentliga 
sektorn. Lag om valfrihetssystem, LOV är avsedd att fungera som ett frivilligt verktyg 
för de kommuner som vill konkurrenspröva verksamhet genom att överlåta valet av ut-
förare till medborgaren.  
 
Lagen om valfrihetssystem, LOV har funnits sedan 1 januari 2009. LOV är en procedur-
lag, vilket innebär att det inte är en lag som styr eller begränsar hur kommunen utformar 
sitt valfrihetssystem eller de krav som ställs på leverantörerna. Det är en metod för kon-
kurrensutsättning och ett alternativ för upphandling. LOV innehåller vissa regler för vad 
som ska gälla om kommunen väljer att konkurrenspröva kommunal verksamhet genom 
att överlåta valet av utförare av stöd- vård- och omsorgstjänster till medborgaren.  
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Valfrihetssystem enligt LOV är ett alternativ till upphandling enligt lagen om offentlig 
upphandling, LOU (2007:1091) och kan tillämpas på bland annat omsorgs- och stöd-
verksamhet för äldre och för personer med funktionsnedsättning samt på hälso- och 
sjukvårdstjänster. Kommunen kan välja att införa ett valfrihetssystem enligt LOV. 
 
Detta skiljer LOV från LOU: 

 Löpande annonsering på Kammarkollegiets nationella databas.  
 Alla som uppfyller kraven ska antas. 
 Ersättningen är lika för alla utförare 
 Information till medborgarna, som väljer utförare. 
 Ickevalsalternativ till de medborgare som inte kan eller vill välja.  

Statliga stimulansmedel 

För att underlätta för kommunerna att utreda förutsättningarna för valfrihetssystem har 
det varit möjligt att söka stimulansbidrag från socialstyrelsen. Hultsfreds kommun har 
sökt medel och fått 626 tkr. Målet med stimulansbidraget är att stimulera utvecklingen 
av valfrihetssystem. 
 
Kommunen får använda stimulansbidraget till konkreta insatser dels för att utreda 
kommunens förutsättningar för att utveckla och tillämpa ett valfrihetssystem i enlighet 
med LOV (2008:962) och för att efter politiskt beslut införa ett sådant valfrihetssystem. 
 
Hultsfreds kommun ska senast den 31 december 2012 meddela socialstyrelsen om sitt 
beslut att införa valfrihetssystem eller inte. Medel som sökts och beviljats för genomfö-
rande av ett valfrihetssystem får endast tas i anspråk om och när kommunen beslutat att 
införa ett sådant.  

Tidsplan beslutad av socialnämnden  

Förslag till beslut i socialnämndens arbetsutskott 2012-08-29. 
Förslag till beslut i socialnämnden 2012-09-12. 
Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut. 
 
Arbetsgruppen har ett informationsansvar till politiker inför beslut. Arbetsgruppen an-
svarar för att information och förhandling enligt MBL sker inför beslut i kommunfull-
mäktige.  

Kommunens ansvar 

Kommunen är huvudman och ytterst ansvarig för verksamheten och beslutar i alla frå-
gor som gäller myndighetsutövning. Kommunallagen ger kommunen rätt att, efter be-
slut i fullmäktige, lämna över utförandet av kommunal verksamhet till ett handelsbolag, 
en ekonomisk eller ideell förening eller enskild person. Om kommunen lämnar över 
utförandet till annan än kommunalt driven verksamhet är kommunen även skyldig att 
kontrollera och följa upp den verksamheten.  

Kommunen har två roller 

I ett valfrihetssystem har kommunen två olika roller. Den ena rollen innebär att man 
som huvudman är ansvarig för valfrihetssystemet. Det innebär att kommunen ska be-
stämma värdet på tjänsten, godkänna leverantörer, sluta avtal med dem som uppfyller 
kraven samt ansvara för uppföljning och utvärdering. I den rollen ingår även att man 
som myndighet prövar medborgarens rätt till insatser. Kommunen är, bortsett från myn-
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dighetsutövning, inte skyldig att driva någon verksamhet inom socialtjänsten i egen 
regi. 
 
Kommunens andra roll innebär att man är en bland andra utförare som producerar tjäns-
ter och ska uppfylla de krav som det innebär. De kommunala utförarna, ska precis som 
de privata, konkurrera med kvalitet. De grundläggande EG-rättsliga principerna, för all 
offentlig upphandling, förutsätter att kommunen är neutral i konkurrensen. Det är vik-
tigt att skilja mellan de som sköter valfrihetssystemet och beviljar medborgaren tjänster, 
från dem som utför tjänsten.   
 
Detta innebär att kommunen måste göra egna överväganden, men LOV styr inte dessa 
överväganden. Man kan ha god hjälp av de EG-rättsliga principerna när vägvalen görs. 

De fem grundläggande EG-rättsliga principer 

Det är av stor vikt att hitta en rimlig nivå på vilka krav som ska ställas för att komma 
igång med ett valfrihetssystem. Det gäller både för att leverantörerna ska kunna förstå 
vilket åtagande de gör och för att kommunen som huvudman för verksamheten ska kun-
na följa upp de krav man ställer. De fem grundläggande EG-rättsliga principerna som 
har tagits in i LOV ger vägledning och kan användas som stöd. 

Proportionalitetsprincipen 

Viktig ingrediens då man ska bestämma vilka krav som ska gälla under avtalstiden. De 
krav som ställs ska vara rimliga i förhållande till de mål som eftersträvas. Kraven ska ha 
ett samband med och stå i proportion till den tjänst som ska tillhandahållas.  

Icke diskriminering 

Leverantören ska utses på ett icke diskriminerande sätt. Det innebär att förfrågningsma-
terialet inte får ställas så att det gynnar vissa utförare framför andra.  

Likabehandling 

Det innebär att alla leverantörer ska behandlas lika i systemet och att de ska ges så lika 
förutsättningar som möjligt. Alla ansökningar ska behandlas lika och kraven ska vara 
lika under avtalsperioden.  

Öppenhet 

Samtliga uppgifter om valfrihetssystemet ska vara offentliga. Den som ansökt om att få 
delta som leverantör måste få information för att kunna lämna anbud. Kravet är att för-
frågningsunderlaget ska annonseras. Ju mer alla vet desto bättre förutsättningar för att 
konkurrensen ska verka på lika villkor. 

Ömsesidigt erkännande 

Det innebär en praktisk betydelse för hur man ska formulera krav på intyg och liknande. 
Intyg och certifikat som har utfärdats av ett annat EU-lands behöriga myndigheter ska 
gälla likväl. 
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Valfrihetssystemets tre parter  

Kommunen  

Kommunen har som uppdrag att - bevilja tjänsten – godkänna anordnare – följa upp och 
utvärdera att anordnaren levererar den kvalitet som gäller enligt lag och enligt kommu-
nens egna bestämmelser. Uppföljningen kan ses som en motor i valfrihetssystemet. 

Medborgaren  

Medborgaren väljer leverantör och kan välja ny leverantör samt välja att prova annan 
leverantör. Rätten att välja om är inte begränsad. Det behöver inte innebära att man är 
missnöjd för att kunna välja om. 
 
Leverantören  
De konkurrerar med kvalitet eller genom profilering utöver vad som är bestämt genom 
lag eller av kommunen. Leverantören kan vara en kommunal enhet eller ett privat före-
tag. 
 
 

 
 

Källa Konkurrensverket 2012:1 
 

Kommunen är huvudman för den välfärdstjänst som upphandlas med hjälp av LOV och 
bär det fulla ansvaret för att dessa tjänster når medborgarna. 
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Nuläge 
Äldreomsorgen i Hultsfreds kommun är organiserad utifrån beställare- och utföraremo-
dellen och ligger under socialförvaltningen. För socialförvaltningen finns det en av 
kommunfullmäktige utsedd nämnd, socialnämnden. 
 
Beställar- och utföraremodellen innebär att biståndshandläggaren gör utredning utifrån 
medborgarens behov av stöd och service och tar myndighetsbeslut om insatser enligt 
socialtjänstlagen, SoL. Biståndshandläggaren fattar beslut, utifrån gällande politiska 
riktlinjer, på delegation från socialnämnden. 
 
När biståndshandläggaren har fattat beslut om insatser och delgivit medborgaren detta, 
ansvarar utföraren för att insatserna utförs. 

Hemtjänstgrupper I Hultsfreds kommun 

I Hultsfreds kommun finns i dagsläget åtta hemtjänstgrupper, som samtliga drivs i 
kommunal regi. Hemtjänstgrupperna arbetar dag/kväll alla dagar i veckan. För nattin-
satserna ansvarar en nattpatrull som är verksam i hela kommunen. 
 
Enligt mätning gjord 2012-08-14 är det 366 medborgare som har hemtjänst i Hultsfreds 
kommun. Därutöver har 184 medborgare enbart trygghetslarm. Trygghetslarm beviljas 
till alla medborgare som av olika skäl känner otrygghet och ansöker om det. 
 
Nattpatrullen utför insatser hos 48 medborgare. Nattpatrullen arbetar för närvarande 
mellan kl. 21.00-07.00 alla nätter i veckan. 
 

 

Ekonomi 

Idag är fördelning av ekonomiska resurser traditionellt utformat och det baserar sig på 
föregående års budgetram. Egenregin får ett anslag som täcker en given personalbe-
manning och övriga driftskostnader såsom bilar och drivmedel. Förändras antalet bi-
ståndsbedömda insatser inom det specifika området anpassas inte den ekonomiska ra-
men.   
 
Biståndshandläggaren gör i samband med beslut en skattning och sätter en schablontid 
för beviljad insats.  
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Valfrihetssystemet förutsätter att det sker en övergång till prestationsbaserat ersätt-
ningssystem. Vilket innebär att utföraren får ersättning för utförd eller beviljad tid. Er-
sättningssystemet ska vara enhetligt för alla utförare. 
 
De olika ersättningssystemen som används av kommuner som redan infört LOV är föl-
jande: 

 Ersättning utgår för den biståndsbedömda tiden. 
 Ersättning som är baserad på utförd tid. 
 Ersättning som är baserad på utförda aktiviteter. 

 
Införande av valfrihetssystem förutsätter prestationsersättning. Ofta baseras ersättningen 
på en analys av vad den egna verksamheten kostar. Hänsyn tas också till hur andra satt 
pris i regionen, marknadssituationen, effektiviseringskrav och politiska prioriteringar. 
SKL har gjort en genomgång av 2012 års ersättningsbelopp och ersättningssystem som 
132 kommuner fastställt för hemtjänsten och den visar på en stor spridning. 352 kronor 
per timme är genomsnittet men det varierar mellan 227 och 414 kr. Till viss del förkla-
ras det av att man ersätter på olika sätt vilket innebär att det är svårt att göra jämförelser 
mellan olika kommuner. 
 
Det pågår för närvarande på försök en utveckling av ett resursfördelningssystem inom 
hemtjänsten i Hultsfreds kommun. I undersökningen ”Styr med resursfördelning” 
(2007) från SKL framgår att resursfördelning har en central roll i styrningen av en 
kommun. 

Personal 

I Hultsfreds kommun drivs idag all vård och omsorg enbart i kommunal regi. Detta in-
nebär att flertalet av våra anställda, på alla nivåer, saknar erfarenhet av att arbeta i kon-
kurrensutsatt verksamhet. Enligt gällande anställningsavtal är personal i utförandet, i de 
flesta fall, anställda inom socialförvaltningen och inte på en viss enhet. Det stora flerta-
let uppfattar sig dock oftast som tillsvidareanställda på den enhet där de tjänstgör. Det 
är inte vanligt förekommande att personal behöver byta arbetsplats eller växla mellan 
olika enheter. För att få en bemanning som överensstämmer med det varierande behovet 
i verksamheten behövs större flexibilitet. 

Organisation   

Förvaltningen arbetar på uppdrag av socialnämnden. Socialförvaltningen leds av social-
chefen. Förvaltningen är indelad i två grenar: 

 Individ och familjeomsorg 

 Vård och omsorg.  

Införande av LOV innebär förändrade roller för: 
 Förvaltningschef 
 Stabsfunktioner 
 Verksamhetschefer 
 Enhetschefer 
 Biståndshandläggare 
 Verkställande personal 
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Chefer samt stabens förändrade roller innebär ett nytt arbets- och synsätt då anslagsfi-
nansiering övergår till prestationsfinansiering, vilket genererar mål- och resultatstyr-
ning. Enhetscheferna får ett mycket tydligare ekonomi- och uppföljningsansvar för re-
spektive hemtjänstområde. 
 
Biståndshandläggarnas roll förändras. De ska ge information till medborgaren om hur 
valfrihetssystemet fungerar och vilka rättigheter man har som kund. Informationen ska 
vara konkurrensneutral. 

 

Valfrihetssystemets olika delar 

Tjänster som ska ingå 

Kommunen ska bestämma vilka områden inom socialtjänsten som ska omfattas av val-
frihetssystem. LOV kan användas inom alla områden. Valfrihetssystem förutsätter att 
det finns leverantörer att välja mellan. Det område man väljer att börja med behöver ha 
förutsättningar för att skapa en marknad av leverantörer som kan erbjuda sina tjänster.  

Värdet på tjänsten ska identifieras 

Kommunen måste identifiera alla kostnader för tjänsten. Ersättningen ska vara exakt 
lika för alla leverantörer, även för kommunens egen verksamhet, om uppdraget är det-
samma. Eventuella skillnader i ersättningsnivåer ska vara lika för alla utförare och 
grunda sig på objektiva faktorer. Det behöver också vara klart om ersättningen omfattar 
alla typer av kostnader eller om extra ersättning ska utgå för mindre vanligt förekom-
mande kostnader som utföraren kan få.  
 
Alla kostnader för tjänsten måste inventeras. Det kan lämpligast göras genom att inven-
tera kostnaderna för den egna produktionen av tjänsten. Kostnader för myndighetsutöv-
ning ska inte ingå. 

Förhandla enligt MBL 

En förhandling enligt 11 § Lagen om medbestämmande i arbetslivet, MBL ska genom-
föras innan kommunfullmäktige fattar beslut om att införa ett valfrihetssystem för det 
aktuella området. Det är bra om parterna vid denna förhandling kommer överens om 
huruvida ytterligare förhandling behövs, utöver att man förhandlar förfrågningsunderla-
get. 

Annonsering i nationell databas 

En myndighet som beslutat att inrätta eller förändra ett valfrihetssystem ska löpande 
annonsera på den nationella webbplats som administreras av Kammarkollegiet. Både 
annonsen och förfrågningsunderlaget ska finnas tillgängligt på webbplatsen. Det är 
lämpligt att annonsen även publiceras på annat sätt, till exempel på den upphandlande 
myndighetens webbplats. 

Förfrågningsunderlaget 

Begreppet förfrågningsunderlag är detsamma som återfinns i LOU. I förfrågningsunder-
laget ska den upphandlande myndigheten ange de krav som sökande ska uppfylla för att 
bli godkända samt övriga avtalsvillkor. Det ska i förfrågningsunderlaget finnas en krav-
specifikation, kontaktuppgifter, uppgifter om avtalstider, regler för avtalets tecknande 
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samt regler för uppföljning och kontroll, vilka villkor som ska gälla samt hur uppdraget 
ska fullföljas under kontraktstiden.  
 
Av förfrågningsunderlaget ska framgå alla de krav som leverantören ska uppfylla för att 
bli godkänd och få teckna kontrakt. Kraven ska vara proportionerliga och relevanta i 
förhållande till målen. Eftersom tjänsternas art och omfattning kan variera framgår det 
inte av LOV vilka krav som ska ställas. Alla leverantörer måste emellertid uppfylla de 
krav som uppställs i svensk lagstiftning, bland annat socialtjänstlagen, hälso- och sjuk-
vårdslagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, skattelagstiftning 
och arbetsrättslagstiftning. Med svensk lagstiftning avses här även myndigheters före-
skrifter. 
 
Enligt gällande rätt är det inte tillåtet att i samband med offentlig upphandling begära att 
en leverantör är bunden av eller tecknar ett kollektivavtal. Enligt Kammarrätten i 
Stockholm (Mål nr 1713-1995) missgynnar villkor som avser bundenhet till kollektiv-
avtal vissa leverantörer. Tecknande av kollektivavtal står i strid med de grundläggande 
principer som ska iakttas enligt 1 kap2 § LOV. Rekommendation om kollektivavtal kan 
finnas med i förfrågningsunderlaget, men det kan aldrig vara ett krav. 

Ickevalsalternativ 

Myndigheten ska uppmuntra och underlätta för medborgaren att välja leverantör i ett 
valfrihetssystem. Med hänsyn till att det ändå finns personer som inte vill eller kan välja 
ska kommunen tillhandahålla ett så kallat ickevalsalternativ. Detta alternativ ska vara 
ett kvalitativt fullgott alternativ.  
 
Den upphandlande myndigheten ska i förväg bestämma vad som gäller om medborga-
ren inte väljer själv. Myndigheten kan därför inte slumpvis välja bland de leverantörer 
som tecknat avtal med den upphandlande myndigheten.  

Omval av leverantör 

För att ett valfrihetssystem ska fungera ändamålsenligt är det viktigt att medborgaren i 
största möjliga mån kontinuerligt utvärderar sitt val och väljer eller byter leverantör i 
enlighet med sina preferenser. Information om villkor för omval och hur omvalet går 
till, såsom exempelvis uppsägningstider och vart medborgaren ska vända sig för att göra 
ett omval. Den upphandlande myndigheten har också möjlighet att inom ramen för in-
formationsarbetet återkommande påminna om möjligheten till omval. I förfrågningsun-
derlaget bör myndigheten ange villkor för omval, det vill säga hur lång uppsägningsti-
den är samt villkor för att ta emot omväljande medborgare. 

Kommunens ansvar för uppföljning och kontroll 

Om kommunen lämnar över en angelägenhet till annan än ett kommunalt bolag är 
kommunen skyldig att kontrollera och följa upp verksamheten. Kommunen måste också 
garantera att medborgarna får insyn i den verksamhet som överlämnats genom att i avtal 
med leverantören säkerställa att medborgare kan få information om verksamheten.  
 
I 2 kap. 5 § SoL anges att kommunen får sluta avtal med annan om att utföra kommu-
nens uppgifter inom socialtjänsten. Genom sådant avtal får en kommun också tillhanda-
hålla tjänster åt en annan kommun. För att medborgarna ska kunna välja i valfrihetssy-
stemet behövs jämförbar information om leverantörerna – en information som kommu-
nerna är skyldiga att förse dem med och som bland annat måste begäras in i den löpande 
uppföljningen och kontrollen av verksamheten. 
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Tillsynsansvar 

Regeringen har utsett Konkurrensverket som tillsynsmyndighet för LOV. Vilket innebär 
att Konkurrensverket ska uppmärksamma regelöverträdelser av LOV som är av större 
betydelse eller av principiellt intresse. 
 
Socialstyrelsen är ansvarig tillsynsmyndighet för att kontrollera att de leverantörer som 
ingår avtal med kommuner att utföra socialtjänstuppgifter enligt LOV, uppfyller de krav 
som ställs i gällande lagar, förordningar och föreskrifter inom socialtjänstlagen.  

Informationsskyldighet 

Myndigheten ska lämna information till medborgarna om samtliga leverantörer som 
myndigheten tecknat kontrakt med. Informationen ska vara saklig, relevant, jämförbar, 
lättförståelig och lättillgänglig. En förutsättning för att ett valfrihetssystem ska få posi-
tiva effekter på kvalitet, inflytande och kostnadseffektivitet är att medborgaren ges en 
reell möjlighet att välja utförare utifrån egna behov och preferenser.  
 
För att kunna göra ett rationellt val måste medborgaren få en god och allsidig informa-
tion. Den ska vara lättillgänglig för alla, även för personer med funktionsnedsättning. 
Information måste även finnas för de medborgare som har speciella behov. Det är också 
viktigt att det finns information om ickevalsalternativet och vilken utförare som blir 
aktuell om man inte gör ett aktivt val. 

Tilläggstjänster 

Privata leverantörer har, utöver det offentliga åtagandet, möjlighet att erbjuda så kallade 
tilläggstjänster. Det kan röra sig både om tjänster som ingår i biståndsbeslutet men som 
medborgaren vill utöka på något sätt, till exempel genom att tjänsten utförs oftare, och 
om tjänster som helt ligger utanför biståndsbeslutet. Sådana tjänster baseras på en över-
enskommelse mellan leverantören och medborgaren och betalas av medborgaren själv. 
På detta sätt har leverantören möjlighet att utöka verksamheten och öka lönsamheten 
samtidigt som medborgaren får tillgång till de tjänster denne behöver utan att behöva 
anlita en extern leverantör.  
 
För den verksamhet som kommunen bedriver i egen regi gäller att kommunen ska till-
handahålla sådana tjänster som får anses nödvändiga för att medborgaren ska få en skä-
lig levnadsnivå enligt SoL respektive goda levnadsvillkor enligt LSS. Den egna regin 
får inte konkurrera med tilläggstjänster. 
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Förutsättningar för införande av ett valfrihetssystem i Hults-
freds kommun 

Tillväxt- och näringslivsprogram i Hultsfreds kommun 2011-2014 

”Kommunen ser positivt på alternativa driftsformer av kommunal service. Med kom-
munal skattefinansiering gör vi det möjligt för kommunalt anställd personal att utföra 
tjänster i nya driftsformer. 
 
I de fall avknoppningar, övergång till annan driftsform, aktualiseras ska kommunen som 
grundprincip erbjuda tjänstledighet under två år för att ge, de som vill möjlighet att prö-
va på att driva verksamhet i egen regi. 
 
Inom alla områden utom myndighetsutövning prövar kommunen i positiv anda förfråg-
ningar om intraprenader och avknoppningar till personalägda företag i kooperativ form. 
I vissa fall är även entreprenader ett alternativ. Det prövas dock i särskild ordning. 
 
Tillväxt och näringslivsprogrammets mål är att flera aktörer utför välfärdstjänster och 
en konkurrens har uppnåtts. 
 
Aktiv samverkan med grannkommuner och regioner samt civilsamhället genom att: 

 Utbilda kommunens personal och andra aktörer att bli företagare inom hälso- 
och sjukvård samt omsorg.  

 Ta fram modeller som underlättar för kommunen att räkna på sina kostnader för 
välfärdstjänster idag och som kan ligga till grund för bedömningar av priser som 
lämnas vid upphandlingar. 

 Ta fram konkreta område som kommunen kan lägga ut på entreprenad och som 
även möjliggör för små aktörer att vara med och konkurrera. 

 Stötta tillkomsten av regionalt seminarium om företagande inom välfärdstjäns-
ter. Målgrupper: politiker, chefstjänstemän, kommunal personal, ALMI, Coom-
panion, Företagarna (före detta FR) och idébundna organisationer.” 

Kommunal samverkan 

Vikten av kommunal samverkan har betonats på en rad områden under senare år. Det är 
i synnerhet nödvändigt för små kommuner att kunna samverka med varandra för att på 
så sätt effektivisera sin verksamhet, öka sin kompetens och bättre kunna hantera de ut-
maningar som den offentliga sektorn står inför. De finns följaktligen inte några juridiska 
hinder mot att kommuner samverkar när de bygger upp ett valfrihetssystem under LOV.  

Omvärldsanalys 

Socialstyrelsen gör kontinuerligt uppföljningar av LOV, hur stimulansmedel används, 
hur långt kommunerna har kommit i utredningsarbetet och vilka beslut kommunerna har 
fattat. Socialstyrelsen följer även upp hur LOV fungerar i de kommuner som har infört 
valfrihetssystemet.  
 
De erfarenheter som socialstyrelsen har kunnat kartlägga är att den politiska förankring-
en tar tid, att det finns brister i förfrågningsunderlaget och att det har varit för lite fokus 
på att engagera företagare. Ersättningsformer och nivåer behöver analyseras och i vissa 
fall omprövas. (Socialstyrelsen, Sven Lusensky) 
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I rapporten ”Erfarenheter från ett antal kommuner och landsting” (2009) från SKL be-
skrivs arbetet med att utforma valfrihetssystem i ett antal kommuner och landsting. Där 
anges att införandet innebär förändringar i arbetsuppgifter, såsom till exempel, direkt 
styrning av hur verksamhet ska arbeta. Det kräver övergripande målformuleringar och 
vad man vill uppnå, samt hur uppföljning ska ske, av såväl externa utförare som den 
egna regin. 
 
I rapporten betonas även vikten av att förtroendevalda ska tydliggöra syftet med valfri-
hetssystemet. I de kommuner som ingår i rapporten finns både uttalade och outtalade 
syften. Några av dessa är: 

 Stärka medborgarens individuella makt. 
 Öka valfriheten för såväl medborgare som personal. 
 Utveckla verksamhet. 
 Öka kvalitet. 
 Sänka kostnader. 
 Främja lokalt näringsliv. 
 Förändra och förtydliga rollfördelningen mellan politiker och tjänstemän. 

 
I de undersökta kommunerna som infört valfrihetssystemet förtydligas organisations-
strukturen till en beställar- och en utförarorganisation. Särskilt tydligt är att politiker 
och utförare separeras vilket innebär att relationerna mellan dessa också förändras. Poli-
tikerna får en annorlunda relation till medborgarna och utförarna i den bemärkelsen att 
de på ett tydligare sätt än tidigare blir deras ombud i styrningen av utförarna.  
 
Ett förenklat sätt att beskriva förändringen är: 

 Politikerna ansvarar för ”vad” som ska levereras. 
 Utförarna ansvarar för ”hur” det ska levereras. 
 Medborgarna ansvarar för ”när” det ska levereras. 
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Kommuner som inte sökt bidrag 42

LOV i drift – 118 kommuner

Beslut införa LOV – 51 kommuner

Ännu ej beslut – 52 kommuner

Beslut att ej införa LOV – 27 kommuner

Kommuner och valfrihetssystem
mars 2012

 
 
169 kommuner hade beslutat att införa LOV i mars 2012. 27 kommuner har beslutat att 
inte införa LOV. En kommun har infört LOV och sedan återgått till enbart kommunal 
regi. De områden som kommunerna har valt att införa LOV inom är främst inom hem-
tjänst, service och omvårdnad.  
 
Ungefär hälften av alla som har hemtjänst omfattades av LOV vid utgången av 2011. 
Tre gånger fler kommuner hade valfrihetssystem i drift 2011 jämfört med 2009. 
 
 

 

 

 
 
 

Sammanfattning   
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Villkoren  
Ett förfrågningsunderlag ska tas fram som ska godkännas av socialnämnden och däref-
ter annonseras på Kammarkollegiets hemsida. Villkoren i förfrågningsunderlaget ska 
vara relevanta, förutsägbara och uppföljningsbara. De grundläggande EG-rättsliga prin-
ciperna är ett bra stöd i arbetet för att ta fram villkor som uppfyller kraven.  

 
Analys  
Kommunen bör försäkra sig om att det som ska upphandlas är formulerat på ett sådant 
sätt att det väcker intresse bland flera leverantörer på marknaden. Kommunen bör också 
i sitt arbete med att uppnå en mångfald av leverantörer säkerställa att kraven på lämp-
lighet och tjänstens innehåll inte satts högre än att leverantörerna har möjlighet att klara 
uppdraget. Om kommunen ska införa LOV ska man mena det. Det kräver en vilja för att 
få privata utförare. 
 
Ekonomi  
Alla kostnader för tjänsten måste inventeras. Använd den egna produktionen av tjänsten 
som ska omfattas av valfrihetssystemet som modell. Gå igenom alla kostnader som 
kommunen har för den, från kopieringskostnader till lönekostnader för förvaltningsche-
fen. Skilj på kostnader för myndighet och produktion. 

 
Organisation  
Införandet av ett valfrihetssystem kräver att kommunen har en organisation som klarar 
uppdraget. Den måste organiseras på ett sådant sätt som tydligt särskiljer produktionen 
av tjänsten ifrån beställningen av tjänsten. Kommunen ska organisera sig för att hantera 
administrationen av valfrihetssystemet när det väl är i drift. Det är viktigt att skilja mel-
lan kommunens två roller. De som sköter valfrihetssystemet och beviljar medborgaren 
tjänster, från dem som utför tjänsten. Socialförvaltningen behöver arbeta fram en orga-
nisation som är anpassad till ett valfrihetssystem. Funktion som sköter uppföljning av 
verksamhet behövs.    
 
Det kan även påverka andra förvaltningar än den upphandlande nämnden såsom infra-
struktur, ekonomi och IT. 
 
Förhandling 
Det behöver tas fram rutiner för förhandling och information enligt MBL.  
 
Myndighetsutövning 
En översyn och utveckling av rutiner för biståndsbedömning som är anpassade till LOV. 
Uppföljningen kan ses som en motor i valfrihetssystemet. 
 
Information 
Alla berörda målgrupper ska informeras.  

 

 

Vid införande av LOV 

Vid beslut att införa LOV inom hemtjänsten i Hultsfreds kommun kommer utrednings-
arbetet in i nästa fas. Detta kommer att innebära en genomlysning av egen verksamhet 
samt en anpassning av organisationen. Utredarnas bedömning är att tiden mellan beslut 
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och införande beräknas att ta cirka ett år och att detta arbete då behöver påbörjas omgå-
ende.  
 
Enligt Konkurrensverkets rapport är det fyra avgörande faktorer att ta hänsyn till vid 
införande av LOV. 

 ”Det är helt avgörande att brukarna har incitament att aktivt välja kvalitet 
och att leverantörer har incitament att aktivt satsa på sådan kvalitet som bäst 
tillgodoser brukarnas behov. 

 Själva utformningen av valsituationen för brukaren är avgörande om det 
kommer att göras några aktiva och medvetna val över huvud taget. Att 
tvingas välja vid ”fel” tillfälle fungerar inte. 

 Det krävs en hög ambitionsnivå hos huvudmannen vad gäller tillsyn. 
 Utförare måste ges tillräckligt med utrymme att finna nya vägar och nya lös-

ningar på hur man bäst möter brukarnas behov. För hårt ställda krav på hur 
saker och ting ska utföras snarare än vad tjänsterna ska uppnå hämmar ut-
vecklingen av kvaliteten, och i slutändan nya tjänster och nya företag.”  
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