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Svar på Motion från (M) om att införa Lagen om valfrihet (LOV) 
för fler verksamheter i Västerås 

Förslag till beslut  
Förslag till kommunfullmäktige:  

1. Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.        

 

Ärendebeskrivning 
Elisabeth Unell (M) har i en motion med rubriken Motion från (M) om att 
införa Lagen om valfrihet (LOV) för fler verksamheter i Västerås föreslagit 
att  

• ge berörda nämnder i uppdrag att ta fram förslag på fler verksamheter 
där LOV kan användas. 

• ge berörda nämnder i uppdrag att införa LOV för de verksamheter 
där är lämpligt. 

• införa LOV för tolkservice. 

Kommunfullmäktige har den 7 juni 2018 §187 remitterat motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.  

Motionen har remitterats till individ- och familjenämnden, 
grundskolnämnden, förskolenämnden, utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden, äldrenämnden och nämnden för personer 
funktionsnedsättning. 

Individ- och familjenämnden, grundskolnämnden, förskolenämnden, 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, äldrenämnden och nämnden för 
personer funktionsnedsättning har inkommit med remissvar.  

Förskolenämnden, grundskolenämnden och utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden arbetsmarknadsnämnden konstaterar att lag 
2008:962, Lag om valfrihetssystem, tydligt begränsar vilka områden den är 
tillämplig inom. Lagen kan enligt dess första paragraf endast användas vid 
upphandling av ”tjänster inom hälsovård och socialtjänster”. Inom begreppet 
inryms även jobbsökningstjänster hos Arbetsförmedlingen. 
Utbildningssektorn omfattas inte av denna lag 

Nämnden för personer med funktionsnedsättning och äldrenämnden gör 
bägge bedömningen att det i dagsläget inte finns fler verksamheter inom 
nämndens ansvarsområde där lagen om valfrihetssystem lämpar sig.    
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Individ- och familjenämnden konstaterar att man i handlingsplanen för 
beställning, upphandling, konkurrensutsättning och uppföljning för 2016-
2019 samt för 2017-2019 har behandlat frågan om LOV, och att det finns en 
plan för vilka verksamheter som det redan planeras för eller har genomförts 
upphandling enligt LOU eller LOV.                          

Beslutsmotivering 
Kommunstyrelsen föreslår att motionen inte föranleder någon ytterligare 
åtgärd mot bakgrund av att det i flera av nämnderna i dagsläget redan 
tillämpar LOV. 

Juridisk bedömning 
Kommunstyrelsen är behörig att fatta beslutet i enlighet med 
kommunstyrelsens reglemente och kommunallagen. 

Ekonomisk bedömning 
Arbete pågår redan inom befintlig ekonomisk ram. 

Hållbar utveckling 
Arbete pågår redan och ligger inom ramen för befintligt hållbarhetsarbete bla 
genom att upphandlingar görs utifrån hållbarhetskrav i upphandlingar. 
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§ 181 Dnr FSN 2018/00423-1.7.1 

Yttrande till kommunstyrelsen över motion från (M) om att införa 
Lagen om valfrihet (LOV) för fler verksamheter i Västerås 

Beslut 

Förskolenämnden antar barn- och utbildningsförvaltningens yttrande, daterat 

2018-09-05, som sitt eget och överlämnar det till kommunstyrelsen.         

Ärendebeskrivning 

Elisabeth Unell (M) har i en motion, daterad 2018-06-07, föreslagit 

kommunfullmäktige att besluta: 

 Att ge berörda nämnder i uppdrag att ta fram förslag på fler verksamheter 

där LOV kan användas. 

 Att ge berörda nämnder i uppdrag att införa LOV för de verksamheter 

där är lämpligt. 

 Att införa LOV för tolkservice. 

 

Kommunstyrelsen har remitterat motionen till förskolenämnden för yttrande. 

Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 21 september 2018.      

 

Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande den 5 september 

2018 lämnat följande förslag till beslut: 

Förskolenämnden antar barn- och utbildningsförvaltningens yttrande, daterat 

2018-09-05, som sitt eget och överlämnar det till kommunstyrelsen.           

Yrkanden 

Amanda Agestav (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Kommunstyrelsen              
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 Kommunstyrelsen 

 

Yttrande Motion från (M) om att införa Lagen om valfrihet (LOV) 
för fler verksamheter i Västerås 

Förskolenämnden konstaterar att lag 2008:962, Lag om valfrihetssystem, 

tydligt begränsar vilka områden den är tillämplig inom. Lagen kan enligt 

dess första paragraf endast användas vid upphandling av ”tjänster inom 

hälsovård och socialtjänster”. Inom begreppet inryms även 

jobbsökningstjänster hos Arbetsförmedlingen. Utbildningssektorn omfattas 

inte av denna lag.  

Lagen om upphandling av koncessioner, 2016:1147 (LUK), kan användas 

för upphandling av byggkoncessioner och tjänstekoncessioner som 

genomförs av en upphandlande myndighet eller enhet. Denna lag har ett 

bredare användningsområde. Utbildningsverksamhet omnämns inte specifikt 

i lagen, men har av Västerås stads upphandlingsenhet tolkats in under ”andra 

samhälleliga tjänster”. Prejudicerande domar kring användande av Lagen om 

upphandling av koncessioner saknas. 
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§ 200 Dnr GSN 2018/01805-1.7.1 

Yttrande till kommunstyrelsen över motion från (M) om att införa 
Lagen om valfrihet (LOV) för fler verksamheter i Västerås 

Beslut 

Grundskolenämnden antar barn- och utbildningsförvaltningens yttrande, 

daterat 2018-09-04, som sitt eget och överlämnar det till kommunstyrelsen.       

Ärendebeskrivning 

Elisabeth Unell (M) har i en motion, daterad 2018-06-07, föreslagit 

kommunfullmäktige att besluta: 

 Att ge berörda nämnder i uppdrag att ta fram förslag på fler verksamheter 

där LOV kan användas. 

 Att ge berörda nämnder i uppdrag att införa LOV för de verksamheter 

där är lämpligt. 

 Att införa LOV för tolkservice. 

Kommunstyrelsen har remitterat motionen till grundskolenämnden för 

yttrande. Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 21 

september 2018. 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande den 4 september 

2018 lämnat följande förslag till beslut: 

Grundskolenämnden antar barn- och utbildningsförvaltningens yttrande, 

daterat 2018-09-04, som sitt eget och överlämnar det till kommunstyrelsen.      

Yrkanden 

Vicki Skure Eriksson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.      

Kopia till 

Kommunstyrelsen           
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 Kommunstyrelsen 

 
 
Yttrande till kommunstyrelsen över motion från (M) om att införa 
Lagen om valfrihet (LOV) för fler verksamheter i Västerås 
 
Grundskolenämnden konstaterar att lag 2008:962 Lag om valfrihetssystem 

tydligt begränsar vilka områden den är tillämplig inom. Lagen kan enligt 

dess första paragraf endast användas vid upphandling av ”tjänster inom 

hälsovård och socialtjänster”. Inom begreppet inryms även 

jobbsökningstjänster hos Arbetsförmedlingen. Utbildningssektorn omfattas 

inte av denna lag.  

 

Lagen om upphandling av koncessioner, 2016:1147 (LUK), kan användas 

för upphandling av byggkoncessioner och tjänstekoncessioner som 

genomförs av en upphandlande myndighet eller enhet. Denna lag har ett 

bredare användningsområde. Utbildningsverksamhet omnämns inte specifikt 

i lagen men har av Västerås stads upphandlingsenhet tolkats in under ”andra 

samhälleliga tjänster”. Prejudicerande domar kring användande av Lagen om 

upphandling av koncessioner saknas. 

 



 
 
Individ- och familjenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 
2018-09-27 

 

 
 
§ 222 Dnr IFN 2018/00454-1.7.1 

Remiss - Motion från (M) om att införa Lagen om valfrihet (LOV) för 
fler verksamheter i Västerås 

Beslut 

Individ- och familjenämnden beslutar att godkänna yttrandet och överlämna 

det till kommunstyrelsen.        

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har 2018-06-21 begärt att individ- och familjenämnden ska 

yttra sig över en motion från Moderaterna, undertecknad av Elisabeth Unell 

(M), om införande av Lagen om valfrihet (LOV) i fler verksamheter.  

Västerås är den andra kommunen i landet som har LOV på hem för vård och 

boende (HVB) när det gäller barn och unga. Detta är ett relativt oexploaterat 

område och ännu inte tillräckligt utvärderat för att man ska kunna säga vad 

konkurrensutsättningen inneburit i sig.  

Individ- och familjenämnden har tidigare haft arbetsrehabiliterande åtgärder på 

LOV på beslut från individ- och familjenämnden, avtalen var tecknade på fem 

år. Under 2013 sa ett par av leverantörerna upp avtalet. 2015 förlängdes inte 

avtalen bland annat med anledning av besparingar, avtalen var inte tillräckligt 

tydliga varav resultatuppföljningen blev svår. Avtalen var kopplade till 

bonussystem vilka var svåra att hantera och tog administrativ tid. Ytterligare 

skäl var att klienterna som var i behov av arbetsrehabilitering valde leverantör 

bl.a. utifrån geografiskt läge och att de kände någon som redan var aktuell för 

arbetsrehabilitering hos leverantören. Inte utifrån de behov som egentligen 

fanns. 

I handlingsplanen för beställning, upphandling, konkurrensutsättning och 

uppföljning för 2016-2019 samt för 2017-2019 har frågan om LOV åter 

behandlats. I handlingsplanerna beskrivs dåvarande verksamheter samt vilka 

verksamheter som rekommenderas för konkurrensutsättning. Sammantaget 

innebär detta att det finns en plan för vilka verksamheter som det redan 

planeras för eller har genomförts upphandling enligt LOU eller LOV. 

Individ- och familjeförvaltningens bedömning är att vi behöver utvärdera 

LOV-upphandlingen av HVB innan ställning tas till om ytterligare 

upphandlingar enligt LOV ska göras.     

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.      

Kopia till 

Kommunstyrelsen              
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§ 187 Dnr NF 2018/00113-1.7.1 

Remiss - Motion från (M) om att införa Lagen om valfrihet (LOV) 
för fler verksamheter i Västerås 

Beslut 

Nämnden för personer med funktionsnedsättning godkänner yttrandet och 

överlämnar det till kommunstyrelsen.  

  

Reservation 

Moderaterna och Liberalerna deltar inte i beslutet.      

Ärendebeskrivning 

I juni 2018 inlämnades en motion från Elisabeth Unell (M) om att införa 

Lagen om valfrihetssystem (LOV) i fler verksamheter i Västerås.  

Kommunstyrelsen beslutade under sammanträde 2018-06-21 att motionen 

skulle remitteras till berörda nämnder, däribland nämnden för personer med 

funktionsnedsättning, för yttrande.  

 

Nämnden beslutade om införde av LOV (avlösar- och ledsagarservice) redan 

2009 och har därefter successivt utvecklat och tillämpat LOV för de tjänster 

där det har bedömts lämpligt.  

Nämnden har tidigare utrett möjligheten att införa LOV bostäder med 

särskild service enligt LSS och särskilt boende enligt SoL.  

Nämndens bedömning är att det i dagsläget inte finns flera verksamheter 

inom nämndens ansvarsområde där lagen om valfrihetssystem lämpar sig.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.      

Kopia till 

Kommunstyrelsen, Västerås stad 
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Kopia till 

Kommunstyrelsen, Västerås stad              
 

Nämnden för personer med funktionsnedsättning 

 

Remiss - Motion från (M) om att införa Lagen om valfrihet (LOV) 
för fler verksamheter i Västerås 

Förslag till beslut 

Nämnden för personer med funktionsnedsättning godkänner yttrandet och 

överlämnar det till kommunstyrelsen.  

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

        

 

Ärendebeskrivning 

I juni 2018 inlämnades en motion från Elisabeth Unell (M) om att införa 

Lagen om valfrihetssystem (LOV) i fler verksamheter i Västerås.  

Kommunstyrelsen beslutade under sammanträde 2018-06-21 att motionen 

skulle remitteras till berörda nämnder, däribland nämnden för personer med 

funktionsnedsättning, för yttrande.  

 

Nämnden beslutade om införde av LOV (avlösar- och ledsagarservice) redan 

2009 och har därefter successivt utvecklat och tillämpat LOV för de tjänster 

där det har bedömts lämpligt.  

Nämnden har tidigare utrett möjligheten att införa LOV bostäder med 

särskild service enligt LSS och särskilt boende enligt SoL.  

Nämndens bedömning är att det i dagsläget inte finns flera verksamheter 

inom nämndens ansvarsområde där lagen om valfrihetssystem lämpar sig.   
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Anledning till yttrande 

I juni 2018 inlämnades en motion från Elisabeth Unell (M) om att införa Lagen om 

valfrihetssystem (LOV) i fler verksamheter i Västerås. Kommunstyrelsen beslutade 

under sammanträde 2018-06-21 att motionen skulle remitteras till berörda 

nämnder, däribland nämnden för personer med funktionsnedsättning, för 

yttrande. Yttrandet ska innehålla förslag på flera verksamheter där ett 

valfrihetssystem enligt LOV kan användas. 

 

Tjänster inom nämndens verksamhetsområde som i dag omfattas av 
LOV  

1 januari 2009 infördes Lagen om Valfrihetssystem i Sverige. Redan samma år 

fattade nämnden beslut om att införa valfrihetssystem enligt LOV för ledsagar- 

och avlösarservice enligt LSS. Därefter har nämnden successivt infört LOV för de 

tjänster där det har bedömts vara lämpligt. För närvarande ingår, förutom avlösar- 

och ledsagarservice, även boendestöd, personlig assistans (icke val), daglig 

verksamhet samt insatsen ”Kvalificerad tillsyn av övervakande karaktär”. Västerås 

är, enligt statistik från Sveriges kommuner och landsting (SKL), den enda kommun 

i Sverige som upphandlat Kvalificerad tillsyn enligt LOV.  

 

Utredningar och ställningstaganden  

2013 utredde nämnden förutsättningarna för och konsekvenserna av att använda 

LOV vid upphandling av bostäder med särskild service enligt LSS och särskilt 

boende enligt SoL (särskilda boenden). Rapporten (Dnr 2013/332-NF-753) belyser 

främst förutsättningarna avseende fastighetsfrågor och ägarskap. Slutsatsen var 

att ett införande av LOV för särskilda boenden är förknippat med en ökad 

ekonomisk risk, främst i form av den momseffekt som uppstår p.g.a. olika 

skatteregler mellan verksamhet som bedrivs i kommunal- respektive privat regi. 

Rapporten belyser även risken att kommunala boenden väljs bort varpå kostnader 

för icke belagda platser och/eller tomma lokaler kan uppstå, samt att Stadens 

styrning vad gäller fastighetsbestånd och möjlighet att styra etableringen till 

önskadebostadsområden minskar.  

 

När det gäller nämndens målgrupp, personer med funktionsnedsättning, sträcker 

sig behovet av bostaden ofta under många år. Bostaden/lägenheten är också ofta 

planerad och anpassad utifrån den enskildes specifika behov. Därav uppstår sällan 

lediga lägenheter inom nämndens särskilda boenden. För att valfrihet skall vara 

möjlig i praktiken krävs således en överkapacitet av boenden/lägenheter. 
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Svårigheterna med val/omval kan också resultera i att den kvalitetsökning som 

föranleds av den enskildes val kan utebli.  

 

2014 presenterades i den statliga utredningen ”Framtidens valfrihet -inom 

socialtjänsten” (SOU 2014:2) för- och nackdelar med LOV för särskilda 

boendeformer. Kort sammanfattat menar utredarna att fördelarna är ökat 

inflytande för enskilda, större möjlighet att välja boende efter personliga 

preferenser och ökad mångfald bland utförare. De nackdelar som presenteras är  

t ex att den aktör som vill starta verksamhet inom särskilt boende behöver ha 

tillgång till lokaler vilket ställer krav på ekonomisk styrka. Detta kan medföra att 

små aktörer inte deltar och att mångfalden därmed uteblir. Vidare minskar 

nämndens inflytande över verksamheten i jämförelse med verksamhet som 

bedrivs i egen regi och LOU-upphandlade entreprenader. I utredningen 

uppmärksammas, liksom i nämndens rapport, komplexiteten i att införa LOV 

särskilda boenden. Utredarna fastställer att det framför allt är frågor om 

fastighetsbeståndet som påverkar vilken typ av valfrihetssystem som är lämpligt i 

en kommun och att det regelsystem som finns rörande mervärdesskatt måste 

beaktas.  

 

Aktuell statistik 

Enligt statistik från SKL från april 2018 tillämpas LOV inom nämndens 

verksamhetsområden enligt nedan;  

 

Tjänst Antal kommuner som 

tillämpar LOV 

Ledsagning enl. LSS            19 

Avlösning enl. LSS               17 

Boendestöd                           12 

Personlig assistans enl. LSS (eventuellt endast icke-

val)         

8 

Sysselsättning socialpsykiatri                                          8 

Daglig verksamhet LSS                                                         30 

Korttidsvistelse enl. LSS                                                      6 

Gruppbostad enl. LSS                                                         4 

Kvalificerad tillsyn 1 
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Bedömning 

Nämnden för personer med funktionsnedsättning införde LOV redan 2009 

(avlösar- och ledsagarservice) och har därefter successivt utvecklat och tillämpat 

LOV för de tjänster där det har bedömts lämpligt. Nämnden erbjuder i dagsläget 

ett flertal tjänster/insatser enligt LOV. Nämnden har även utrett möjligheten att 

införa LOV för bostäder med särskild service enligt LSS och särskilt boende enligt 

SoL samt bevakat utvecklingen i andra kommuner. Även om särskilda boenden 

kan upphandlas enligt LOV är detta förknippat med ökade kostnader, främst 

bestående av momseffekter, samt minskad styrning av verksamheten och över 

stadens fastighetsbestånd. Svårigheter framkommer även vad gäller reell valfrihet 

för den enskilde då detta kräver en överkapacitet av boendeplatser samt att 

enskilda pga. sin funktionsnedsättning och bostadens individuella anpassning kan 

ha svårt att göra ett val och/eller omval.  Nämndens bedömning är därmed att det 

i dagsläget inte finns flera verksamheter inom nämndens ansvarsområde där 

lagen om valfrihetssystem lämpar sig.   
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Från: kommunstyrelsen@vasteras.se 
Skickat: den 21 juni 2018 13:05 
Till: Barn- och utbildningsförvaltningen; Barn- och utbildningsförvaltningen; 

Utbildnings- arbetsmarknadsnämnden; Nämnden för personer med 
Funktionsnedsättning; Äldrenämnden; Individ- och familjenämnden 

Ämne: Handlingar för ärende 201801403, Motion från (M) om att införa Lagen 
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Hej 
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Registrator 
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fler verksamheter i Västerås bifogas detta e-postmeddelande 
 
Länk till ärendet: 

mailto:kommunstyrelsen@vasteras.se


ID: Remissbrev - Motion från (M) om att införa Lagen om valfrihet (LOV) för fler verksamheter i Västerås   
 

 

 
  

 
 

 
REMISS 1 (1) 
 

 
Diarienr 
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Ärende 

Remiss 

Motion från (M) om att införa Lagen om valfrihet (LOV) för fler verksamheter i 
Västerås 
 

Remitterat till Grundskolenämnden  
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
Förskolenämnden 
Äldrenämnden 
Nämnden för personer med funktionsnedsättning 
Individ- och familjenämnden 

 
 
 
Svar senast 

 
 
 
Yttrandet ska vara Kommunstyrelsen tillhanda senast den 21 september 2018. 
 
 
 
 
 
Skickas digitalt till kommunstyrelsen@vasteras.se 
 

  
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Anethe Mannerhagen 
Kanslichef  
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§ 194 Dnr UAN 2018/01343-1.7.1 

Yttrande till kommunstyrelsen över motion från (M) om att införa 
Lagen om valfrihet (LOV) för fler verksamheter i Västerås 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar barn- och 

utbildningsförvaltningens yttrande, daterat 2018-09-03, som sitt eget och 

överlämnar det till kommunstyrelsen.        

Ärendebeskrivning 

Elisabeth Unell (M) har i en motion, daterad 2018-06-07, föreslagit 

kommunfullmäktige att besluta: 

 Att ge berörda nämnder i uppdrag att ta fram förslag på fler verksamheter 

där LOV kan användas. 

 Att ge berörda nämnder i uppdrag att införa LOV för de verksamheter 

där är lämpligt. 

 Att införa LOV för tolkservice. 

Kommunstyrelsen har remitterat motionen till utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden för yttrande. Yttrandet ska vara kommunstyrelsen 

tillhanda senast den 21 september 2018.       

 

Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande den 3 september 

2018 lämnat följande förslag till beslut: 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar barn- och 

utbildningsförvaltningens yttrande, daterat 2018-09-03, som sitt eget och 

överlämnar det till kommunstyrelsen.        

Yrkanden 

Carin Lidman (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Kommunstyrelsen              

 

 



 

 
 

 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Bengt Larsson 
Epost: bengt.larsson@vasteras.se 

YTTRANDE 
Sida 

1 (1) 

Datum 

2018-09-03 
Diarienr 

UAN 2018/01343- 1.7.1  
  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Yttrande Motion från (M) om att införa Lagen om valfrihet (LOV) 
för fler verksamheter i Västerås 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden konstaterar att lag 2008:962, Lag 

om valfrihetssystem, tydligt begränsar vilka områden den är tillämplig inom. 

Lagen kan enligt dess första paragraf endast användas vid upphandling av 

”tjänster inom hälsovård och socialtjänster”. Inom begreppet inryms även 

jobbsökningstjänster hos Arbetsförmedlingen. Utbildningssektorn omfattas 

inte av denna lag.  

Lagen om upphandling av koncessioner, 2016:1147 (LUK), kan användas 

för upphandling av byggkoncessioner och tjänstekoncessioner som 

genomförs av en upphandlande myndighet eller enhet. Denna lag har ett 

bredare användningsområde. Utbildningsverksamhet omnämns inte specifikt 

i lagen, men har av Västerås stads upphandlingsenhet tolkats in under ”andra 

samhälleliga tjänster”. Prejudicerande domar kring användande av Lagen om 

upphandling av koncessioner saknas. Utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden har använt sig av Lagen om koncessioner vid sin 

senaste upphandling av kommunal vuxenutbildning.  

När det gäller upphandling av arbetsmarknadsinsatser har Uppsala kommun 

använt koncessionsupphandling och kundval. Uppsala kommun avslutade de 

avtalen och återgick till tidigare modell.  

 

 



 
 
Äldrenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 
2018-09-25 

 

 
 
§ 215 Dnr AN 2018/00240-1.7.1 

Remiss - Motion från (M) om att införa Lagen om valfrihet (LOV) 
för fler verksamheter i Västerås 

Beslut 

Äldrenämnden godkänner yttrandet över motionen och överlämnar det till 

kommunstyrelsen.  

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

Reservation 

Marcus Jacobson (M) anmäler en skriftlig reservation. 

Moderaterna ser att fler områden inom äldreomsorgen ska kunna verka inom 

LOV, lagen om valfrihet. När Moderaterna drev igenom LOV inom 

hemtjänst har det lett till en ökad kvalitet och valfrihet för äldre med behov 

inom ordinärt boende. Nu behöver nästa steg tas inom våra äldreboenden. 

Med hjälp av LOV inom äldreboende skulle nämnden komma ifrån 

upphandlingar och säkerställa att långsiktiga aktörer etablerar sig i Västerås. 

För våra äldre skulle det innebära valfrihet och ökad kvalitet. 

Nämndens ställningstagande är försiktigt och påvisar framförallt de låsningar 

som finns bland de olika samarbetspartierna S, KD, C och MP och inte de 

fördelar som LOV inom fler områden inom äldreomsorgen skulle ge 

Västerås äldre. 

Ärendebeskrivning 

I juni 2018 inlämnades en motion från Elisabeth Unell (M) om att införa 

Lagen om valfrihetssystem (LOV) i fler verksamheter i Västerås. 

Kommunstyrelsen beslutade under sammanträde 2018-06-21 att motionen 

skulle remitteras till berörda nämnder, däribland äldrenämnden, för yttrande.      

Äldrenämnden införde LOV redan 2009 (hemtjänst) och har därefter 

successivt utvecklat och tillämpat LOV för de tjänster där det har bedömts 

lämpligt. Nämnden har tidigare utrett möjligheten att införa LOV för 

ytterligare verksamhetsområden; bostäder med särskild service (särskilt 

boende) och matlåda/distribution. Nämndens bedömning är att det i 

dagsläget inte finns flera verksamheter inom nämndens ansvarsområde där 

lagen om valfrihetssystem lämpar sig.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Kommunstyrelsen 
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Anledning till yttrande 

I juni 2018 inlämnades en motion från Elisabeth Unell (M) om att införa Lagen om 

valfrihetssystem (LOV) i fler verksamheter i Västerås. Kommunstyrelsen beslutade 

under sammanträde 2018-06-21 att motionen skulle remitteras till berörda 

nämnder, däribland äldrenämnden, för yttrande. Yttrandet ska innehålla förslag 

på flera verksamheter där ett valfrihetssystem enligt LOV kan användas. 

 

Tjänster inom äldrenämnden som i dag omfattas av valfrihetssystemet   

1 januari 2009 infördes Lagen om Valfrihetssystem i Sverige. Redan samma år 

införde äldrenämnden ett valfrihetssystem enligt LOV för hemtjänst. I 

hemtjänstens insatser ingår omvårdnad, serviceinsatser samt avlösning och 

ledsagning enligt SoL.  

 

2012 fattade äldrenämnden beslut om att hemsjukvård och hemtjänst skulle 

utföras som ett integrerat uppdrag. Leverantörer av hemtjänst ska därmed kunna 

erbjuda även hemsjukvård, varpå också hemsjukvård omfattas av 

valfrihetssystemet.  

 

Utredningar och ställningstaganden  

2013 utredde äldrenämnden, på uppdrag av Kommunstyrelsen (dnr 2011/693-KS-

079), möjligheten att införa LOV för leverans av matlåda respektive måltidshjälp i 

hemmet. Rapporten (dnr 2013/200-ÄN-750) visade att kostnader för distribution, 

logistik och administration skulle öka vid ett införande av LOV. Vidare beskrevs en 

oklarhet i om matlåda definieras som tjänst eller vara (då LOV endast avser 

tjänster). Kommunstyrelsen begärde återrapport i ärendet varpå nämnden, efter 

genomgång av riktlinjer för mat och måltider samt en översyn av ersättnigen till 

leverantören, 2014 föreslog att hanteringen skulle kvarstå som ett uppdrag inom 

ramen för hemtjänst. Genom justeringar i krav och ersättning gavs leverantörerna 

möjlighet att erbjuda alternativa måltidslösningar till den enskilde vars valfrihet 

på så sätt förbättrades.     

 

2013 utredde äldrenämnden förutsättningarna för och konsekvenserna av att 

använda LOV vid upphandling av bostäder med särskild service (särskilda 

boenden) inom nämndens ansvarsområde. Rapporten (Dnr 2013/452-ÄN-753) 

belyser främst förutsättningarna avseende fastighetsfrågor och ägarskap. 

Slutsatsen var att ett införande av LOV för Särskilda boenden är förknippat med 

en ökad ekonomisk risk, främst i form av den momseffekt som uppstår p.g.a. olika 

skatteregler mellan verksamhet som bedrivs i kommunal- respektive privat regi. 
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Rapporten belyser även risken att kommunala boenden väljs bort varpå kostnader 

för icke belagda platser och/eller tomma lokaler kan uppstå. Dessutom minskar 

Stadens styrning vad gäller fastighetsbestånd och möjlighet att styra etableringen 

till önskadebostadsområden minskar.  

 

2014 presenterades i den statliga utredningen ”Framtidens valfrihet -inom 

socialtjänsten” (SOU 2014:2) för- och nackdelar med LOV för särskilda 

boendeformer. Kort sammanfattat menar utredaran att fördelarna är ökat 

inflytande för enskilda, större möjlighet att välja boende efter personliga 

preferenser och ökad mångfald bland utförare. De nackdelar som presenteras är  

t ex att den aktör som vill starta verksamhet inom särskilt boende behöver ha 

tillgång till lokaler vilket ställer krav på ekonomisk styrka. Detta kan medföra att 

små aktörer inte deltar och mångfalden kan därmed utebli. Vidare minskar 

nämndens inflytande över verksamheten i jämförelse med verksamhet som 

bedrivs i egen regi och LOU-upphandlade entreprenader. Sjuka och äldre kan i 

praktiken också ha svårare att genomföra ett omval för boende jämfört med t ex 

hemtjänstleverantör. I utredningen uppmärksammas, liksom i nämndens rapport, 

komplexiteten i att införa LOV särskilda boenden. Utredarana fastställer att det 

framför allt är frågor om fastighetsbeståndet som påverkar vilken typ av 

valfrihetssystem som är lämpligt i en kommun och att det regelsystem som finns 

rörande mervärdesskatt måste beaktas.  

 

I övrigt deltar nämnden sedan 2016 i ett projekt tillsammans med Sveriges institut 

för kvalitetsutveckling (SIQ). Projektet syftar till att utveckla en ny kvalitetsmodell 

för upphandling och uppföljning av särskilda boenden. Modellen förutsätter 

upphandling enligt Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) då en 

kontinuerlig kvalitetsutveckling i boendet under hela avtalsperioden bygger på ett 

nära partnerskap mellan nämnden och utföraren.    

 

Aktuell statistik 

Enligt statistik från Sveriges kommuner och Landsting (SKL) från april 2018 

tillämpar 159 av Sveriges totalt 290 kommuner LOV för hemtjänst i någon form. 

20 kommuner tillämpar LOV för särskilt boende och sex kommuner tillämpar LOV 

för matdistribution.  
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Bedömning 

Äldrenämnden införde LOV redan 2009 (hemtjänst) och har därefter successivt 

utvecklat och tillämpat LOV för de tjänster där det har bedömts lämpligt. 

Nämnden har även utrett möjligheten att införa LOV för ytterligare 

verksamhetsområden (särskilt boende och matlåda/distribution) samt bevakat 

utvecklingen i andra kommuner. Även om matlådor/distribution och särskilda 

boende boenden kan upphandlas enligt LOV är detta förknippat med ökade 

kostnader. Vad gäller särskilda boenden bedöms risken främst bestå av 

momseffekter, samt minskad styrning av verksamhet och över stadens 

fastighetsbestånd. Svårigheter framkommer även vad gäller reell valfrihet för den 

enskilde då detta kräver en överkapacitet av boendeplatser samt att enskilda pga. 

sjukdom och ålder i praktiken kan ha svårt att göra ett val och/eller omval.  

Nämndens bedömning är därmed att det i dagsläget inte finns flera verksamheter 

inom nämndens ansvarsområde där lagen om valfrihetssystem lämpar sig.   
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