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Uppdragsbeskrivning – Utredning om förutsättningar att
införa valfrihetssystem enligt LOV till fler
omsorgsverksamheter för vård- och omsorgsboende
Inledning
På uppdrag av socialnämnden i Ekerö kommun bjuder socialförvaltningen
socialkontoret in leverantörer att lämna offert för att genomföra en utredning av
förutsättningarna att införa valfrihetssystem enligt LOV1 inom fler tjänster och
insatser för vård- och omsorgsboende i Ekerö kommun. Därtill ska utredningen
innehålla en översyn av kommunens nuvarande tjänster och insatser inom
valfrihetssystemet.
Ekerö kommuns befolkning växer och antalet äldre invånare i kommunen väntas bli
fler. I den senaste prognosen över behovet av äldreomsorg väntas antalet som
behöver plats i vård- och omsorgsboende2öka från drygt ca 200 till ca 360 årsplatser
år 2030. I dagsläget finns tre boendeenheter i kommunen med totalt 205 platser.
Socialnämnden planerar för ytterligare utbyggnad av boendeenheter för äldre och vill
nu komplettera planeringsarbetet med en utredning som ska ligga till grund för
Socialnämndens ställningstagande om eventuellt införande av valfrihetssystem.
I samband med utredningen vill Socialnämnden även få belyst inom vilka insatser och
tjänster som andra kommuner i Stockholms län använder valfrihetssystem enligt
LOV.
Bakgrund
Ekerö kommun tillämpar sedan ca 10 några år tillbaka valfrihetssystem enligt LOV
inom tjänsterna hemtjänst, avlösar- och ledsagarservice, boendestöd,
familjerådgivning och medicinsk fotvård inom särskilt boende.
Innan införandet av valfrihetssystemet genomfördes en större utredning i syfte att
utreda vilka av socialtjänstens insatser som lämpade sig bäst att införa
valfrihetssystem inom. Denna utredning är nu nästan 10 år gammal varför
Socialnämnden vill utreda förutsättningarna för att utvidga valfrihetssystemet till att
omfatta tjänster som inte var aktuella vid det tillfället. Denna utredning fokuserar
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därför särskilt på vård- och omsorgsboende för äldre eftersom behovet av insatsen
kommer att öka i takt med en åldrande befolkning. Socialnämnden vill dock även få
belyst inom vilka andra insatser som kommuner i främst Stockholms län använder
valfrihetssystem enligt LOV.
Uppdrag
Uppdraget innebär att:
o Genomföra och skriftligen presentera en utredning som ska ligga till grund för
socialnämndens ställningstagande om eventuellt införande av
valfrihetssystem enligt LOV inom ytterligare tjänster och insatser, exempelvis
i första hand vård- och omsorgsboende.

o

Utredningen ska belysa:
 Omvärldsanalys – inom vilka tjänster och insatser, utöver de
som omfattas av Ekerö kommuns valfrihetssystem, använder
andra kommuner inom Stockholms län valfrihetssystem enligt
LOV och vilka är deras erfarenheter av att använda
valfrihetssystem inom dessa tjänster och insatser?



Nuläge – kartläggning av vård- och omsorgsboende i Ekerö
kommun idag inkl fördelning av platser, ersättning, ägar- och
hyresförhållanden, volymer mm.



Intresseanalys – hur ser intresset på marknaden ut för att ingå
i ett valfrihetssystem för vård- och omsorgsboende i Ekerö
kommun inom tjänster och insatser som inte omfattas av
dagens valfrihetssystem?



Konsekvensanalys – vad kan införandet av LOV inom fler
tjänster och insatser för vård- och omsorgsboende medföra för
konsekvenser generellt samt för respektive tjänst/insats?



Riskanalys – vilka risker finns kopplade till införandet av LOV
inom fler tjänster och insatser generellt samt för respektive
tjänst/insats vård- och omsorgsboende?



Plan för fortsatt utredning – om förutsättningar för införande
av LOV inom ytterligare tjänster och insatser för vård- och
omsorgsboende bedöms finnas i Ekerö kommun, vilka delar
måste då utredas särskilt för respektive tjänst/insats inför
införandet?
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Översyn – av nuvarande tjänster och insatser inom LOV i
Ekerö kommun. Översynen ska innefatta en analys av
valfrihetssystemets ändamålsenlighet i förhållande till
erbjudna tjänster och insatser, med förslag på eventuella
förändringar. Därtill ska översynen innehålla en beskrivning
av medborgarnas upplevelse av valfrihet inom de tjänster och
insatser där eventuella förändringar föreslås.



Omvärldsanalys – Erfarenheter från andra kommuner som
infört LOV för vård- och omsorgsboende.
Omvärldsanalysen ska även omfatta inom vilka övriga tjänster
och insatser som andra kommuner inom Stockholms län
använder valfrihetssystem enligt LOV.



Identifiera och beskriva om annan lagstiftning används inom
andra kommuner för att åstadkomma valfrihet för
medborgarna att välja utförare av beviljade insatser.

Avstämning görs med socialförvaltningen uppdragsgivaren innan arbetet påbörjas.
Utredningen ska delredovisas för socialförvaltningen senast den 15 december 2021
samt slutredovisas senast den 15 februari 2022. Slutrapporten ska redovisas vid
socialnämndens sammanträde i april 2022.
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