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Hemställan från vård- och omsorgsnämnden rörande
införandet av valfrihetssystem inom särskilt boende
Kommunfullmäktiges beslut
1. Vård- och omsorgsnämndens hemställan om att införa kundval enligt lag om
valfrihetssystem inom särskilt boende för äldre, exklusive korttidsboende samt så
kallade profilboenden, i enlighet med vad som framgår av bilagan till
kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 18 maj 2020, bifalls.
2. Kommunfullmäktige fastställer ersättningen i 2020 års nivå inom
valfrihetsystemet till 1 819 kr/dygn för kommunala utförare och 2 014 kr/dygn för
privata utförare, för att från och med 2021 delegera till vård- och
omsorgsnämnden att årligen bestämma nivån på ersättningen.
Sammanfattning
Av Mål och budget för 2020 framgår att vård- och omsorgsnämnden ska införa ett
valfrihetssystem enligt lagen om valfrihetssystem för särskilt boende för äldre när
nuvarande ramavtal löper ut den 31 mars 2021. Syftet med valfrihetssystemet är att
öka den enskildes valfrihet, delaktighet och inflytande samtidigt som mångfalden av
boenden förväntas öka.
Som en följd av ovanstående har en hemställan från vård- och omsorgsnämnden
rörande införande av valfrihetssystem inom särskilt boende inkommit till
kommunstyrelsen.
Vård- och omsorgsnämnden har under hösten 2019 och våren 2020 utrett
valfrihetssystem enligt LOV för särskilt boende för äldre genom bland annat
studiebesök hos andra kommuner i länet med valfrihetssystem, men också genom
möten med ett antal privata vårdföretag. Den egna verksamheten har inventerats, inte
bara för att fastställa omsorgens aktuella volym utan också den framtida som följer av
demografiska förändringar. Även synpunkter från Huddinge kommuns
pensionärsråds referensgrupp har inhämtats.
Överlag är erfarenheter från andra kommuner av valfrihetssystem för särskilt boende
positiva. De synpunkter pensionärsrådets referensgrupp lämnar rör främst hur
kommunen ska underlätta information och jämförelse av utförarna men gruppen tar
också upp en oro många äldre känner rörande hur kvalitetskriterierna för
verksamheten ska tas fram och klagomål tas emot i ett nytt valfrihetssystem.
I de simuleringar som vård- och omsorgsnämnden gjort avseende valfrihetssystemets
ekonomiska effekter är slutsatsen att dessa är svårbedömda men att det finns en
potentiell besparing gällande köp av externa platser.
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De rättsliga aspekterna av ett valfrihetssystem enligt LOV är att upphandlingarna
omfattas av ett mindre strikt regelverk jämfört med LOU samtidigt som det ger större
individuell makt åt brukaren genom att möjliggöra val av utförare.
Mot bakgrund av ovanstående anser förvaltningen att kommunstyrelsen ska föreslå
kommunfullmäktige att bifalla vård- och omsorgsnämndens begäran om att införa
kundval enligt LOV inom särskilt boende med de avgränsningar som görs i nämndens
hemställan.
Överläggning i kommunfullmäktige
I ärendet yttrar sig Karl Henriksson (KD), Peter Höög (M), Niklas Bougt (V),
Margareta Vikgren (S), Anders Lönroth (MP), Lars Björkman (HP), Mats Arkhem
(SD), Sofia Knutz (L) och Leif Dyrvall (DP).
Karl Henriksson (KD), Peter Höög (M), Lars Björkman (HP), Mats Arkhem (SD) och
Sofia Knutz (L) yrkar att fullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Margareta Vikgren (S) och Anders Lönroth (MP) yrkar att fullmäktige ska avslå
kommunstyrelsens förslag.
Niklas Bougt (V) yrkar att fullmäktige ska avslå kommunstyrelsens förslag, samt
därutöver bifalla Vänsterpartiets tilläggsförslag. Se Vänsterpartiets förslag som bilaga
8.1 till detta protokoll.
Härefter förklaras överläggningen avslutad.
Propositioner i kommunfullmäktige
Ordförande ställer propositioner mot varandra, om bifall till kommunstyrelsens
förslag i enlighet med Karl Henriksson (KD) med fleras yrkande, mot avslag till
detsamma i enlighet med Margareta Vikgren (S) med fleras yrkande. Ordförande
finner härvid att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Härefter konstaterar ordförande att Vänsterpartiets tilläggsförslag väcker ett nytt
ärende och vägrar således att ställa proposition på ärendet med stöd av
Kommunallagen 5 kap. 57 § 1 st.
Reservationer i kommunfullmäktige
Sara Heelge Vikmång (S), för Socialdemokraternas fullmäktigegrupp, reserverar sig
mot beslutet.
Anders Lönroth (MP), för Miljöpartiets fullmäktigegrupp, reserverar sig mot beslutet.
Niklas Bougt (V), för Vänsterpartiets fullmäktigegrupp, reserverar sig mot beslutet,
se skriftlig reservation som bilaga 8.1 till detta protokoll.
Beslutet delges
Vård- och omsorgsnämnden
Huddinge kommuns pensionärsråd
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