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Kommunstyrelsen
§ 84

Dnr 2022-000116

Lagen om Valfrihet (LoV) - utredning av valfrihetssystemet
Sammanfattning av ärendet
Lagen om valfrihet trädde i kraft i januari 2009 och det är helt frivilligt för kommuner att införa
valfrihetssystemet. Munkedals kommun valde att tillämpa Lagen om Valfrihet (LoV) i Munkedals
kommuns hemtjänst sedan den 1 oktober 2010.
Sedan 2010 så har sammanlagt tre ansökningar inkommit om att starta upp verksamhet i
Munkedal. Till den första ansökan så anslöt inga kunder. Det andra företag blev underkänt. Den
tredje ansökan inkom i november 2021 och har gjort förvaltningen uppmärksam på att alla
underlag rörande LoV är föråldrade. Enligt ”Uppföljningen av beslutet om tillämpning av Lagen
om Valfrihet” står det att läsa att omsorgsnämnden gör kommunstyrelsen uppmärksamma på sitt
ansvar för att fortsättningsvis följa upp och utveckla valfrihetssystem för olika brukargrupper i
kommunen (Dnr ON 2008-71). Någon uppföljning från kommunstyrelsens sida har inte delgetts
nämnden eller genomförts av nämnden själv.
I korthet handlar det om kundens möjlighet att välja utförare inom hemtjänsten. I och med detta
så konkurrensutsätter den upphandlande myndigheten delar av sin verksamhet. Det så kallande
privata alternativet är i verkligenheten en kombination av privat och kommunal hemtjänst.
Eftersom det inte finns tillräckliga ekonomiska incitament för en privat aktör att ta över hela
driften, så är det fortfarande den kommunala hemtjänsten som sköter nattliga besök, svarar på
larm samt den kommunala Hemsjukvården som utför sjukvård i hemmet.
Eftersom den privata och kommunala hemtjänsten ska ges möjlighet att konkurrera på lika villkor
så ska den privata hemtjänsten ersättas med samma timpeng som den kommunala hemtjänsten
har till sitt förfogande.
Kommunen behöver rigga en organisation för att administrera de privata utförarna. Även om
inga privata utförare är aktiva i kommunen så behöver förfrågningsunderlaget uppdateras
kontinuerligt allteftersom hemtjänsten förändras, men minst två gånger om året.

Beslutsunderlag
Beslut VFN 2022-03-17 § 21
Tjänsteskrivelse 2022-03-04

Välfärdsnämndens förslag till beslut
Att kommunfullmäktige ger välfärdsnämnden i uppdrag att utreda om Lagen om valfrihet (LoV)
ska tillämpas i dess nuvarande form och hur detta i så fall påverkar förvaltningen. Under tiden för
utredning behöver upphandling enligt LoV pausas.
Ordförande ställer proposition på välfärdsnämnden förslag till beslut och finner att
kommunstyrelsens beslutar enligt förslaget.

Yrkande
Mathias Johansson (SD):
Bifall till förslaget
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Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltningens välfärdsnämndens förslag och finner att
kommunstyrelsens beslutar enligt förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Att kommunfullmäktige ger välfärdsnämnden i uppdrag att utreda om Lagen om valfrihet (LoV)
ska tillämpas i dess nuvarande form och hur detta i så fall påverkar förvaltningen. Under tiden för
utredning behöver upphandling enligt LoV pausas.
Ordförande ställer proposition på välfärdsnämnden förslag till beslut och finner att
kommunstyrelsens beslutar enligt förslaget.

Protokollsanteckning
Rättelse av paragraf sker 2022-04-21 med ny justering enligt kommunallagens bestämmelser.

Sida 2 av 2

