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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 78
Svar på motion (V) om att avveckla LOV-systemet (KS 2019.324)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen.
 
Anteckning
Jaana Tilles (S) Deltar inte i beslutet.

Ärendebeskrivning
Vänsterpartiet har i en motion föreslagit att Vallentuna kommun avbryter LOV där den 
tillämpas och återgår till att följa lagen om offentlig upphandling.
Motionen har skickats på remiss till socialnämnden och pensionärsrådet.
Socialnämnden anför i sitt yttrande att det i nuläget inte finns några avgörande fördelar med 
en avveckling av LOV. Skälen till dessa är bland annat att möjligheten att själv välja utförare 
är uppskattad och studier påvisat att kostnadsnivån är lägre i de kommuner som infört LOV än 
de kommuner som inte infört detta. Pensionärsrådet har beslutat att inte yttra sig om 
motionen.
Kommunledningskontoret föreslår att motionen avslås, mot bakgrund av socialnämndens 
bedömning.

Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt
det.

Beslutsunderlag
 Svar på motion (V) om att avveckla LOV-systemet
 Motion (V) om att avveckla LOV-systemet i Vallentuna kommun (LOV=Lagen om 

Valfrihet)
 Socialnämndens yttrande, motion (V) om att avveckla LOV-systemet
 Kommunala Pensionärsrådets yttrande, Motion om att avveckla LOV-systemet
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Tjänsteskrivelse

Svar på motion (V) om att avveckla 
LOV-systemet

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen.

Ärendet i korthet
Vänsterpartiet har i en motion föreslagit att Vallentuna kommun avbryter LOV där 
den tillämpas och återgår till att följa lagen om offentlig upphandling.
Motionen har skickats på remiss till socialnämnden och pensionärsrådet.
Socialnämnden anför i sitt yttrande att det i nuläget inte finns några avgörande 
fördelar med en avveckling av LOV. Skälen till dessa är bland annat att möjligheten 
att själv välja utförare är uppskattad och studier påvisat att kostnadsnivån är lägre i 
de kommuner som infört LOV än de kommuner som inte infört detta. 
Pensionärsrådet har beslutat att inte yttra sig om motionen.
Kommunledningskontoret föreslår att motionen avslås, mot bakgrund av 
socialnämndens bedömning.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse

Victor Kilén
Kommundirektör 

______________________

Ska expedieras till
Akt
Socialnämnden



2019-r0-14

Kommunfullmäktige
Vallentuna

Vänsterpartiet
Vallentuna

Motion från Vänsterpartiet om att aweckla LOV-systemet i

Vallentuna Kommun (LOV= Lagen om Valfrihet)

Lagen om Valfrihet (LOV) är en lag som kommuner kan välja att tillämpa. Alternativet är
Lagen om Offentlig upphandling (LOU). LOV inftirdes 2016 som en möjlighet ftir kommuner
att utftira tjänster inom social omsorg, såsom hemtjänst och skyddat boende samt daglig
verksamhet. LOV innebär att brukarna av en tjåinst själv kan välja mellan en lång rad aktörer
som erbjuder sina tjänster.

Ett viktigt syfte med lagen var att, genom ökad mångfald, nå bättre kvalitet. Det finns ännu
ingen forskning som kan belysa om detta faktiskt uppnåtts. En av de frågor som ställs i de
olika forskningsrapporterna om LOV gäller oro att resursstarka individer gynnas i ftirhållande
till mer resurssvaga.

Läget idag är att
o 162 kommuner har inftirt LOV

7 kommuner har beslutat om att LOV ska införas
o 108 kommuner saknar beslut att inftira LOV

13 kommuner har fattat beslut om av avbryta LOV

Baksidor med LOV

Socialstyrelsen har i en rapport 2011 uppmärksammat att det finns en risk ftir att fler aktörer
gör det svårare att samordna vården och omsorgen något som främst drabbar de allra mest
sjuka. Det finns ingen forskning som tyder på att konkurrensutsättning sänker kostnaderna.
Frågan ställs istället om LOV bidrar till att öka kostnaderna? Det finns enligt några studier
tecken på det. Många aktörer ger ökade transaktionskostnader, kostnader för information och
uppftiljning, fler och längre resor samt försvårar och fürdyrar samverkan mellan vårdgivare.
Detta har varit fallet i Vallentunas hemtjänst dtir kommunens personal åkt på larm från
brukare av privata utftirare. En ftirbättring är på väg just vad gäller detta men exemplet
illustrerar problemet. Ett annat motiv ftir att ha fler aktörer än kommunen var att
konkurrensen skulle gynna personalen. Det finns inga resultat som pekar på ftirbättrade
ftjrhållanden för personalen.

Bristande resurser. Personal och de äldre med hemtjänst vittnar om en mycket stressad
arbetssituation med allt kortare tid ftir olika insatser i hemmet. Seriösa stiftelsedrivna füretag
har i flera kommuner upphört med sin hemtjänst då man med nuvarande ersättning inte
kunnat driva den med godtagbar kvalitet.



Skenbar valfrihet. I en nyligen genomftird studie fran Göteborgs universitet har forskare

undersökt ftirutsättningamafiir äldre måinniskors möjligheter att påverka vilken hemtjänst de

ffir tillgång till. Få äldre utnyttjade enligt studien möjligheten att ändra sitt ursprungliga val av

utftirare eftersom de tyckte att det verkade vara ftir krangligt. De tvivlade dessutom på att det

skulle leda till båittre hjälp. I kommunen med valfrihetssysLem upplevde både de äldre och

personulen utt dct var svårt att ändra i valen nälde väl var genomftirda.

Altemativet till LOV är att ftilja Lagen om Offentlig Upphanclling. Den lagen ger kommunen

att precisera behov, önskemål och krav på de utftirare som man gör ramavtal med. Denna

upphandling tillämpas till exempel vad gäller kommunens inköp av missbruksvård.

Vänsterpartiet y rkar all

Vallentrura Kommun avbryter LOV där den tillämpas och återgår till att ftilja Lagen om
Otlbntlig

Vallentuna 14 oktober 2019
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§ 34
Remissvar på motion (V) om att avveckla LOV-systemet (SN 2019.236)

Beslut
Socialnämnden antar föreslaget remissvar och överlämnar det till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
I motion till kommunfullmäktige och daterad 2019-r0-14 yrkar Vänsterpartiet att Vallentuna 
kommun ska avveckla tillämpningen av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV). Som skäl 
till avvecklandet anförs bland annat forskning saknas för att LOV genom ökad mångfald av 
aktörer ger bättre kvalitet och att konkurrensutsättning ger lägre kostnader för kommunen.

Socialnämnden bedömer som svar på motion att det i nuläget inte finns några avgörande 
fördelar med en avveckling av LOV. Skälen till dessa är bland annat att möjligheten att själv 
välja utförare är uppskattad och studier påvisat att kostnadsnivån är lägre i de kommuner som 
infört LOV än de kommuner som inte infört detta.
 

Yrkanden
Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 
Anna-Maria Boström (S) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen, med uppdraget att 
ta fram ett mer utförligt, djuplodande och nyanserat remissvar.
 
 
Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), föreslår att Anna-Maria Boströms (S) återremissyrkande 
ställs mot att beslut ska fattas på sammanträdet. Om Anna-Maria Boströms (S) 
återremissyrkande faller ställer ordförande proposition på sitt bifallsyrkande till 
arbetsutskottets förslag. Socialnämnden godkänner beslutsgången.
 
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), ställer Anna-Maria Boströms (S) återremissyrkande mot 
att beslut ska fattas på sammanträdet. Ordförande finner att beslut ska fattas på sammanträdet.
 
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), ställer proposition på sitt eget yrkande om att bifalla 
arbetsutskottets förslag och finner att socialnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §30 SN AU Remissvar på motion (V) om att avveckla LOV-systemet
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 Tjänsteskrivelse - svar på motion
 Remissvar motion (V) om att avveckla LOV-systemet
 Remiss, Motion (V) om att avveckla LOV-systemet
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Tjänsteskrivelse

Remissvar på motion (V) om att 
avveckla LOV-systemet

Förslag till beslut
Socialnämnden antar föreslaget remissvar och överlämnar det till 
kommunfullmäktige. 

Ärendet i korthet
I motion till kommunfullmäktige och daterad 2019-r0-14 yrkar Vänsterpartiet att 
Vallentuna kommun ska avveckla tillämpningen av lag (2008:962) om 
valfrihetssystem (LOV). Som skäl till avvecklandet anförs bland annat forskning 
saknas för att LOV genom ökad mångfald av aktörer ger bättre kvalitet och att 
konkurrensutsättning ger lägre kostnader för kommunen. 

Socialnämnden bedömer som svar på motion att det i nuläget inte finns några 
avgörande fördelar med en avveckling av LOV. Skälen till dessa är bland annat att 
möjligheten att själv välja utförare är uppskattad och studier påvisat att 
kostnadsnivån är lägre i de kommuner som infört LOV än de kommuner som inte 
infört detta.

Handlingar
1. Motion, Vänsterpartiet - avveckla LOV-systemet i

Vallentuna Kommun
2. Tjänsteskrivelse – remissvar på motion (V) om att avveckla LOV-systemet
3. Remissvar på motion (V) om att avveckla LOV-systemet

David Gyllenstråle Fanny Rosling -
Socialchef 

______________________

Ska expedieras till akt
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VERKSAMHETENS NAMN

Remissvar på motion (V) om att 
avveckla LOV-systemet
Ärendet
I motion till kommunfullmäktige daterad 2019-10-14 yrkar Vänsterpartiet genom 
Gunnar Bergström att Vallentuna kommun ska avveckla tillämpningen av lag 
(2008:962) om valfrihetssystem (LOV). Som skäl till avvecklandet anförs; 

- forskning saknas för att LOV genom ökad mångfald av aktörer ger bättre 
kvalitet och att konkurrensutsättning ger lägre kostnader för kommunen. 

- fler aktörer ger ökade svårigheter att samordna vården kring kunderna
- fler aktörer ger ökad kostnader vad gäller information och uppföljning
- få äldre väljer att nyttja möjligheten att välja utförare inom hemtjänst
- forskningsstöd saknas att fler aktörer och konkurrens mellan dessa skulle 

gynna personalen

I motionen föreslås som alternativ till LOV istället upphandling enligt lag (2016:1145) 
om offentlig upphandling (LOU) och som enligt motionen ger kommunen möjlighet 
att precisera behov, önskemål och krav på utförarna. 

Om LOU och LOV
Kommunal upphandling regleras av bland annat LOU och lagen gäller för all offentlig 
upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader som inte omfattas av någon 
annan upphandlingslag, exempelvis LOV. LOV trädde i kraft den 1 januari 2009 och 
reglerar vad som ska gälla när upphandlande myndigheter konkurrensutsätter delar 
av sin verksamhet genom att överlåta till brukaren att välja utförare bland 
leverantörer i ett valfrihetssystem. Lagen gäller för kommuner och regioner när de 
inför valfrihetssystem för hälsovård- och socialtjänster. Det är frivilligt för kommuner 
att införa valfrihetssystem men obligatoriskt för regionerna inom primärvården. LOV 
skiljer sig från upphandling enligt LOU genom bland annat att; 

- annonsering ska ske löpande på en nationell webbplats
- samtliga sökande som uppfyller de krav som ställs i annons och
- förfrågningsunderlag ska godkännas
- priset är fastställt på förhand och är det samma för samtliga utförare
- kunderna har möjlighet att välja vem som utför det stöd de har rätt till
- kommunen ger information till brukarna för att möjliggöra ett medvetet val
- ett i förväg bestämt ickevalsalternativ ska finnas

LOV kan tillämpas inom bland annat äldreomsorg och social omsorg om personer
med funktionsnedsättning. Syftet med LOV är att den enskilde ska få ökad valfrihet
och ett ökat inflytande över sin egen situation, samt främja kvalitet och konkurrens.
Det är varje kommun som beslutar om valfrihetssystem ska införas och inom vilka 
områden. I Vallentuna kommun är LOV infört inom daglig verksamhet, 
korttidsvistelse och korttidstillsyn, alla enligt Lagen om särskilt stöd och service till 



SID 2/2

VERKSAMHETENS NAMN

vissa funktionsnedsatta (LSS). LOV är också infört inom hemtjänst enligt 
Socialtjänstlagen.  

Remissvar om att avveckla tillämpningen av 
valfrihetssystemet
Socialnämnden gör i nuläget bedömningen att det inte finns skäl till att avveckla 
LOV-systemet.  

Möjligheten att själv välja utförare är uppskattad. En enkätundersökning om kundval 
i hemtjänsten som genomfördes i kommunen år 2014 visade på att 63 % av kunderna 
gör ett aktivt val och att 72 % av kunderna var nöjda eller mycket nöjda med 
möjligheten att kunna väljare utförare. 

Vidare beskrivs i en rapport som statskontoret genomfört på uppdrag av regeringen 
att det förvisso skett vissa kostnadsökningar vid införandet av LOV (vilka skulle 
kunna förklaras med ökad administration) men samtidigt att kostnadsnivån är lägre i 
de kommuner som infört LOV än de kommuner som inte infört detta1. 

Vad gäller kommunens möjligheter att precisera behov, önskemål och krav på 
utförarna vid upphandling enligt LOV så är de möjligheterna detsamma som vid 
upphandling enligt LOU, om inte bättre. Både vid upphandling enligt LOU och LOV 
så regleras kravställningen på utförarna i förfrågningsunderlaget. Vid upphandling 
enligt LOU gäller kraven under avtalstiden (som längst i fyra år) medan vid 
upphandling enligt LOV så har kommunen förbehållit sig rätten att ändra ett krav i 
förfrågningsunderlaget under avtalstiden. Det ger kommunen möjligheten att löpande 
anpassa och precisera kraven på utförarna med kundens fokus i åtanke. 

1 S2011/5391/FST: Uppdrag att undersöka vilken betydelse införandet av lagen om valfrihetssystem 
(LOV) har för utvecklingen av kostnader och effektivitet i kommunernas verksamheter
S b m 39, s 47
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Kommunala Pensionärsrådet 25 november 2019  

   
 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

   

 

 

§ 59 Remissvar, Motion om att avveckla LOV-systemet 

Beslut 
Pensionärsrådet yttrar sig inte angående motionen. 

Ärendet i korthet 
Pensionärsrådet har fått en remiss om en motion om att avveckla LOV-systemet i Vallentuna. 
 
Handling 

Remiss, Motion om att avveckla LOV-systemet 
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