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Yttrande angående beslut i Omvårdnadsnämnden 

Yttrande i ärende nr 11 förfrågningsunderlag LOV vid Omvårdnadsnämndens 

möte den 18 december 2013 

 

Vänsterpartiet har en reservation i Omvårdnadsnämndens tidigare beslut om att 

införa lagen om valfrihetssystem (LOV) i den omvårdnadsverksamhet som om-

fattar stöd i ordinärt boende (hemtjänst). I reservationen har vi sagt nej till infö-

randet av detta system och det ställningstagandet står vi fast vid.  

 

Nu finns LOV-systemet i verksamheten i form av Gävle kommuns egen regi 

och för närvarande åtta privata utförare av hemtjänst i Gävle kommun. Vänster-

partiet som ingår i Gävle kommuns politiska majoritet blir således berört i de 

beslut som fortsättningsvis ska tas i detta sammanhang. 

 

I det nu aktuella beslutet ska det tidigare antagna förfrågningsunderlaget juste-

ras genom att förtydliga åtta punkter i underlaget och genom en förändring av 

den punkt som handlar om ”icke-valet” som nu innebär att personer som avstår 

från att välja utförare hamnar hos Gävle kommuns egen regi. Förslaget innebär 

att nya personer som beviljas bistånd i form av hemtjänst ska fördelas bland 

samtliga utförare av hemtjänst. 

 

Skälen för den föreslagna förändringen är dels att Gävle kommuns egen regi har 

ökat i en oväntad stor omfattning och att de privata företagens möjlighet att 

sälja tilläggstjänster i form av hushållsnära tjänster inte har utvecklats i en för-

väntad omfattning. Det är två skäl som tidigare har angivits påverka konkur-

rensneutraliteten. 
 

 

 

 

 



 

Vänsterpartiet har bifallit förslaget i sin helhet trots ett bristfälligt beslutsunder-

lag, det faktum att LOV-systemet har införts på försök under fyra år med start 

den 1 april 2012 och att systemet ska utvärderas efter två år samt att omfatt-

ningen av den volym som avser ”icke-val” i beslutsunderlaget angivits vara i 

genomsnitt fyra personer/månad under tiden januari - november 2013. Med en 

försäkran om att Gävle kommuns egenregi ska ingå i den planerade fördelning-

en av ”icke-valet” har Vänsterpartiet bifallit förslaget av förändringar i förfråg-

ningsunderlaget för LOV-företag. 
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