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 Yttrande över betänkandet Framtidens valfrihetssystem inom  
 socialtjänsten (SOU 2014:2)  
 Socialdepartementet Dnr S2014/420/FST  
 
 Socialdepartementet har tillsänt Vänersborgs kommun betänkandet Framtidens val- 
 frihetssystem – inom socialtjänsten, på remiss.  
  
 I yttrande, daterat 2014-02-25, lämnas synpunkter på betänkandet, bl.a. konstateras att  
 Vänersborgs kommun inte tillstyrker betänkandets förslag om obligatoriskt införande av  
 valfrihet inom hemtjänsten. Vidare konstateras att Vänersborgs kommun inte har tagit  
 ställning för eller emot valfrihet, genom valfrihetssystem som LOV, utan anser att det  
 ytterst är och ska vara en fråga om kommunal politisk viljeinriktning.  
 Vänersborgs kommun instämmer i stort i betänkandets kartläggning av valfrihetssystem  
 i Sveriges kommuner och i betänkandets analyser och sammanfattningar under respektive  
 kapitel.  
 Vänersborgs kommun har dock funnit behov av att uppmärksamma eller understryka  
 vissa förhållanden i kapitel 4, 5, 6, 7 och 11.   
 
 
 Förslag till beslut  
 
 Socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att som kommunens remissvar avge  
 yttrande, daterat 2014-02-25.  
 ____________ 
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Yttrande över betänkandet Framtidens valfri-
hetssystem inom socialtjänsten (SOU 2014:2) 
 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att som kommunens remissvar 
avge detta yttrande 
 
Synpunkter på betänkandet  
Vänersborgs kommun tillstyrker inte betänkandets förslag om obligatoriskt 
införande av valfrihet inom hemtjänsten. Skälen för detta redovisas nedan 
under 11 Utökad valfrihet.  
Vänersborgs kommun har inte tagit ställning för eller emot valfrihet, genom 
valfrihetsystem som LOV, utan anser att det ytterst är och ska vara en fråga 
om kommunal politisk viljeinriktning. Vänersborgs kommun instämmer i 
stort i betänkandets kartläggning av valfrihetssystem i Sveriges kommuner 
och i betänkandets analyser och sammanfattningar under respektive kapitel. 
Kommunen har dock funnit behov av att uppmärksamma eller understryka 
vissa intressanta förhållanden i kapitel 4, 5, 6, 7 och 11. 
 

4 Utveckling av valfrihetssystem och av verksamhet i privat regi 
 
4.2.1 Omfattning av valfrihetssystem 
Vänersborgs kommun vill påpeka att det av Sveriges Kommuner och Lands-
tings (SKL) indelning av kommunerna, tydligt framgår att valfrihetsrefor-
men (LOV) i huvudsak angått storstäder och deras förortskommuner. Av 20 
glesbygdskommuner tillämpar fem kommuner LOV och i 15 kommuner 
som besluta införa LOV saknas utförare. 
 

5 Valfrihetssystemets betydelse för brukarna 
5.4 Inflytande 
Vänersborgs kommun vill här uppmärksamma ett resultat från en av betän-
kandets redovisade undersökningar. I undersökningen frågade man brukare 
som har erfarenhet av system både med och utan valfrihet angående hem-
tjänsten. På frågan om de ansåg att hemtjänsten förändrats sedan valfriheten 
infördes svarade knappt 40 % att den blivit bättre. 33 % svarade att de inte 
upplevde någon förändring och 6 % svarade att den blivit sämre efter infö-
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rande av valfrihet inom hemtjänsten. Grovt sett kan sägas att 39 % av bru-
karna ansåg att det inte blivit bättre eller t.o.m. sämre efter införande av val-
frihet. Att inte fler än knappt 40 % av brukarna anser att hemtjänsten blivit 
bättre efter valfrihet anser vi anmärkningsvärt med tanke på att betänkandets 
förslag om obligatoriskt valfrihetssystem inom hemtjänsten är mycket ingri-
pande för kommunerna.  
Man förväntar sig att en högre andel av brukarna ska anse att hemtjänsten 
förbättrats efter införandet av valfrihet. Här finns ingen proportionalitet mel-
lan nytta och inskränkning. Noterbart är att man frågat ca 500 brukare av 
hemtjänst i fem kommuner Danderyd, Ljusdal, Mölndal, Sundsvall och 
Uppsala. Vi anser att för ett så ingripande förslag som betänkandet lägger 
fram bör mer än ca 3 % av de 141 kommuner som har valfrihet i drift ingå i 
undersökningen. 
För Vänersborgs kommuns del kan sägas att brukarnas inflytande inom 
kommunens egen regi väsentligt ökat. Detta beror inte på valfrihet utan på 
många andra omständigheter som det nationella värdegrundsarbetet, öppna 
jämförelser, äldreguiden m.fl. där delaktighet och självbestämmande är vik-
tiga parametrar. I Socialstyrelsens undersökningar 2012, visar resultatet för 
Vänersborgs kommuns, att 87 % av brukarna uppger att personalen alltid el-
ler oftast tar hänsyn till åsikter och önskemål. En väldigt hög andel brukare 
anser sig således ha inflytande och delaktighet. Sannolikt är bilden den-
samma i många andra kommuner som inte har valfrihet. 
 
5.5 Kvalitet 
Vänersborgs kommun vill vidare uppmärksamma betänkandets resultat och 
slutsats från brukarundersökningar vad avser kvalitet. Här är resultaten än 
mer slående än ovan. Betänkandet konstaterar här att brukarna är marginellt 
mer nöjda i kommuner som inte tillämpar valfrihet. Man redovisar även So-
cialstyrelsens rikstäckande undersökning över äldre brukare från 2012 som 
sammantaget är nöjda med sin hemtjänst. Där har Socialstyrelsen inte kun-
nat påvisa någon skillnad mellan de kommuner som infört valfrihetssystem 
och de som inte har det. I Socialstyrelsens dialogmöten 2011, framhåller 
brukarna själva att kontinuiteten är en viktig del av kvaliteten.  

6 Mångfald av utförare 
6.2.3 
Vänersborgs kommun vill både uppmärksamma och understryka betänkan-
dets redovisning i detta kapitel. Här hänvisar man till forskning som pekar 
att andelen idéburna organisationer inom ett område påverkar kvalitetsnivån 
i positiv riktning. En studie från USA visar att det finns ett samband mellan 
andelen icke vinstdrivna aktörer och äldreboendens kvalitet. Områden med 
hög andel företag med vinstintresse hade lägre kvalitet totalt sett. Däremot 
var de mer kostnadseffektiva. Resultaten är intressanta och bekräftar bilden 
av att vinstintresset inte bör dominera inom äldreomsorg.  
 
Vänersborgs kommun ser positivt på det värdefulla arbete som många 
idéburna och ideella organisationer utför inom äldreomsorg. Under detta ka-
pitel hänvisas också till Socialstyrelsens rapport från 2012 där man jämför 
vinstdrivande och icke-vinstdrivande utförare inom särskilt boende. Rappor-
ten pekar på siffror för utförare inom hemtjänst i ordinärt boende som indi-
kerar att kontinuiteten kan vara bättre på icke-vinstdrivna boenden än på 
vinstdrivna. Även om siffrorna inte visar ett klart samband är de intressanta 
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sett mot Socialstyrelsens undersökning under 5.5 ovan. Kontinuiteten 
angavs där av brukarna som en viktig kvalitetsfaktor.  
 

7 Kvalitet, kostnader och effektivitet 
Vänersborgs kommun vill här uppmärksamma betänkandets mycket intres-
santa resultat och slutsats när man belyst tillämpningen av valfrihetsyste-
mets LOV och dess betydelse för utvecklingen av kvalitet, kostnader och ef-
fektivitet. 
 
7.4 Sammanfattning av jämförelser av kvalitet, kostnader och  
      effektivitet 
Betänkandet konstaterar att brukarna i kommuner som inte tillämpar LOV 
var, både 2008 och 2011, något nöjdare än i LOV-kommunerna. Skillnaden 
menar man dock är hänförlig till demografiska skillnader och kan inte hän-
föras till LOV. Faktum kvarstår dock att brukarna i kommuner som inte till-
lämpar LOV var minst lika nöjda som de som tillämpar.  
När det gäller kostnader per brukare var de lika höga i båda grupperna 2008, 
men signifikant lägre i LOV kommunerna 2012. Sistnämnda skillnad kan 
dock till viss del förklaras av skillnader i demografiska variabler och antal 
beviljade hemtjänsttimmar. Detta skulle innebära att skillnaderna i kostnad 
per brukare mellan kommuner som tillämpar respektive inte tillämpar LOV 
inte är så stora. Vänersborgs kommun menar att likheten också kan vara ett 
utslag av den generella förbättring av biståndsbedömning, tidmätning, er-
sättningssystem m.m. som skett inom kommunernas egen regi. På grund av 
förändrade ekonomiska förutsättningar har kommunerna generellt varit 
tvungna att se över sin kostnadsbild för hemtjänsten. 
När betänkandet ska beräkna effektivitet, dvs. nöjd-kund-index i relation till 
kostnad per brukare kan ingen skillnad påvisas, varken 2008 eller 2011.  
Sammantagna är dessa resultat mycket intressanta eftersom betänkandet inte 
kan påvisa några större skillnader mellan kommuner som inte tillämpar re-
spektive tillämpar LOV. 
Återigen anser Vänersborgs kommun detta anmärkningsvärt med tanke på 
betänkandets, för kommunerna, ingripande förslag om obligatoriskt valfri-
hetsystem inom hemtjänsten. 
 

11 Utökad valfrihet 
Vänersborgs kommun är mycket tveksam till betänkandets förslag till att 
lagstiftningsvägen göra valfrihetssystemet obligatorisk. Skälen till detta är 
flera. 
 
För det första, och som betänkandet också belyser under 11.2.1, påverkar 
förslaget om obligatorisk valfrihets inom hemtjänst kommunernas hand-
lingsfrihet. Betänkandet hävdar att inskränkningen är proportionell sett till 
ändamålet, brukarens valfrihet. Betänkandet hävdar att den enskilde bruka-
rens rätt är beroende av kommunens syn på valfrihet. Kommunens syn på 
valfrihet kan vara dels ett uttryck för ett politiskt ställningstagande och dels 
beroende av ekonomiska och demografiska förutsättningar. Sistnämnda be-
lyses av betänkandet i 4.2.1. 
Om det är politiskt motiverat följer det den representativa demokratins spel-
regler på det lokala planet. Att åsidosätta självstyret genom lagstiftning, för 
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att hävda den enskilde brukarens valfrihet i minsta detalj, är en oproportion-
erligt stor inskränkning i självstyret i synnerhet som kommunen alltid är yt-
terst ansvarig för hemtjänsten.  
 
För det andra får införandet av LOV på frivillig väg ändå betraktas som en 
stor framgång när 63 % av landets kommuner har infört eller kommer att in-
föra LOV, oberoende av den politisk/ideologiska färgen i kommunerna.  
 
För det tredje påståendet att leva värdigt, känna välbefinnande och kvalitet 
skulle vara lika med valfrihet kan diskuteras. Att detta samband inte gäller 
för kvalitet, kostnader och effektivitet lyfter betänkandet också fram. Det 
går inte att påvisa några större skillnader. När det gäller brukarnöjdheten 
2012 är ju, enligt betänkandets egen kartläggning under punkt 7.3.2., den 
marginellt högre hos brukare som inte har valfrihet enligt LOV. 
Som vårt yttrande visar under 5.5 anser brukarna själva i Socialstyrelsens 
undersökning från 2012, att kontinuitet är en viktig kvalitetsfaktor.  
 
För det fjärde när det gäller inflytande och självbestämmande tar det mer 
sikte på själva insatsen snarare än utföraren. Rätten att välja utförare kan in-
nebära kvalitetsökning men behöver inte nödvändigtvis göra det. Som be-
tänkandet riktigt påpekar i 5.1.2 och 7.2.1. så är kvalité inget entydigt be-
grepp och mycket omdiskuterat. Att som betänkandet gör enbart koppla det 
till brukanöjdhet är mycket tveksamt. Som vårt yttrande visar under 5.4 kan 
delaktighet och självbestämmande vara mycket hög inom egen regi, i vårt 
fall 87 %. 
 
I Vänersborgs kommuns egen förstudie angående förutsättningarna för ett 
införande av LOV blev slutkvintessen att detta är ett politisk ställningsta-
gande ”vill man så gör man”. I Vänersborgs kommun tog politiken, genom 
röstning i fullmäktige, ställning till ett införande genom att lägga förstudien 
till handlingarna. I praktiken innebar detta att LOV ej infördes i kommunen. 
Den politiska processen och viljan måste respekteras. Även brukarna har, 
som kommunmedborgare, möjlighet att påverka den lokala politiken mot 
ökad valfrihet. 
 
Sammanfattningsvis anser Vänersborgs kommun att de nackdelar som be-
tänkandet listar under 11.2.2 väger tyngre än de listade fördelarna. Detta gör 
att kommunen inte anser det motiverat med obligatorisk lagstiftning på 
hemtjänstens område. 
 
 
 
 
Socialförvaltningen 
 
 
 
 
Juan Navas Per Ekman 
Socialchef Utredare 
 


