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Förord 
 

 
Idag har drygt hälften av landets kommuner infört valfrihet inom vård- och omsorg 

enligt Lag om Valfrihetssystem, LOV. Hur ser det ut i mindre kommuner och på 

landsbygd? Finns det speciella utmaningar för dem? För att få svar på dessa frågor 

beslutade Vårdföretagarna att genomföra en studie av några kommuner.  

 

Urvalet blev sex kommuner som infört LOV. Kommunerna är små eller ligger i 

glest befolkade regioner. De har alla minst en godkänd extern utförare. Skriften 

baseras på intervjuer med politiker och tjänstemän, LOV-företagare samt 

företrädare för egenregi och kunder.   

 

Vi vänder oss till dig som är ledande politiker eller tjänsteman i någon av landets 

mindre eller glest befolkade kommuner. Det är vår förhoppning att skriften ska ge 

vägledning och inspiration genom att belysa utmaningar, framgångsfaktorer och 

möjliga resultat. 

 

Studien genomfördes 2012 av konsulten Mia Wester, Conecti AB. Alla 

faktauppgifter i rapporten gäller för våren 2012. Vi vill framföra ett varmt tack till 

de intervjuade personerna som på ett generöst sätt låtit oss ta del av deras 

synpunkter, kunskap och erfarenhet. 
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Håkan Tenelius     

Näringspolitisk chef    

Vårdföretagarna       
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1 Boden 

”Det går inte att utvärdera en monopolmarknad. Man behöver någonting att 

jämföra med. Nu mäter vi hur det går och kan diskutera förbättringar utifrån 

resultaten. ” 

 

Boden ligger i Norrbottens län och har drygt 27 400 invånare. Till ytan är 

kommunen 4 043 kvadratkilometer. Den politiska majoriteten består av S, V och 

MP. 

 

LOV i Boden 

Startdatum: 2010-09-01 

Tjänster: Service, omvårdnad  

Antal godkända företag: 6 

Antal kunder totalt: 572  

Antal kunder som valt privata utförare: 178 (ca 30 %) 

 

 

Beslutet att införa LOV togs i fullmäktige november 2009. Då styrdes kommunen 

av en allians bestående av M, FP, C, KD, V. De politiska drivkrafterna var att 

förbättra kvalitet, öka tydligheten för socialnämnden och ge kunderna valfrihet - 

inte att spara pengar. 

Efter maktskifte 2010 ville den nya majoriteten med S, V och MP riva upp 

beslutet. Men efter att ha fått information om hur många kunder som valt privata 

leverantörer, att en tvingande lag eventuellt är på gång och vilka konsekvenser ett 

avslut skulle kunna leda till blev beslutet ändå att behålla LOV. 

Politikerna följer med intresse utvecklingen och nämnden får månatlig 

rapportering. De ser att LOV-införandet resulterat i positiv utveckling av 

hemtjänsten med ökat kundfokus, förbättrad kvalitet i egenregin och mer nöjda 

kunder. Idag har alla politiska partier accepterat LOV. 

Politiken har nu fokus på att förbättra egenregin. Man ifrågasätter varför de inte 

klarar uppdraget med samma ersättningsnivå som de privata aktörerna. Ännu finns 

inga beslut om hur egenregins underskott ska hanteras.  

Kommunen vill underlätta för företagen genom att ställa rimliga krav och ge goda 

förutsättningar. De har till exempel delat in kommunen i tio geografiska områden, 

behållit nattpatrullen i egenregi och ger förskottsbetalning. 

Initialt tänkte kommunen kräva att all omvårdnadspersonal skulle ha 

undersköterskeutbildning. Men när man insåg att så inte var fallet i egenregin 

sänktes kravet till att 40 % av personalen ska den utbildningsnivån.  

Kommunen har genomfört två kundundersökningar. Alla utförare, såväl de privata 

som egenregin, får bra betyg. De privata utförarna fick högre svarsfrekvens och 

kunderna var något nöjdare. Resultatet av kundundersökningarna redovisas på 

hemsidan och i en mapp med information som alla nya kunder får. 
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Christer Carlsson (S), socialnämndens ordförande 

 

När fullmäktige tog beslutet att införa LOV var Socialdemokraterna i opposition.  

- Då var jag av ideologiska skäl mot att införa LOV. Men nu vill vi inte 

ändra systemet. Det skulle rycka undan mattan för kunderna. En tredjedel 

av de äldre har valt privata företag och är nöjda med sina val. Dessutom 

har vi ju fått en signal om tvingande lagstiftning 2014. Det vore oklokt att 

riva upp beslutet nu för att på nytt införa LOV om några år.  

Genom införandet av LOV har kommunen fått en bättre bild av hur egenregin 

fungerar.  

- Det går inte att utvärdera en monopolmarknad. Man behöver någonting att 

jämföra med. Nu mäter vi hur det går och kan diskutera förbättringar 

utifrån resultaten.  

Konkurrensen har varit bra för kvaliteten.  

- Jag utgår från att kunderna är nöjda. Annars byter de utförare. Jag tror att 

egenregin har ”snäppa upp sig”. 

Egenregin tillhandahåller endast omvårdnadstjänster. För egenregins kunder har 

kommunen upphandlat städ och inköp enligt LOU. Avtalet är nu uppsagt. 

- Upphandlingen av egenregins städning har inte fallit väl ut. Vi har fått 

klagomål och det har varit till nackdel för kommunens hemtjänst.  

Christer menar att man måste acceptera att företag i välfärdssektorn gör vinst. 

- Vi socialdemokrater har ett mantra: ”Vård, skola, omsorg i offentlig regi 

och inga vinster”. Men företag kan inte leva utan vinst. Vi måste helt 

enkelt svälja det, även om jag känner mig kluven till företag med utländska 

ägare som tar pengarna ut ur landet.  

Carema har nyligen blivit godkänd leverantör. 

- Jag har inga farhågor om Carema. Om de klarar av kvalitetskraven är de 

med på banan. Det ska bli intressant att se hur kunderna tar emot dem. 

 

Marie Hjorth, administrativ chef, Socialtjänsten 

Processen i Boden präglas av öppenhet och dialog. Kommunen bjöd tidigt in 

företagen till dialogmöten. Till det första mötet kom 60 personer. 

- Vartefter att kraven och förfrågningsunderlaget växte fram var det förstås 

inte alla som behöll intresset. De företag som var kvar under hela resan 

fick möjlighet att förbereda sig på ett tidigt stadium. När LOV infördes 

kunde de bara trycka på startknappen. 

Kontakter tas spontant i båda riktningarna. Kommunen bjuder in till träffar två till 

tre gånger per termin och till erfarenhetsträffar tillsammans med egenregin. 
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Att fastställa kraven i förfrågningsunderlaget innebär en balansgång mellan kvalitet 

och etableringströsklar. 

- Vi vill sätta kraven på en rimlig nivå så att även små, privata företag får 

möjlighet att starta hemtjänst.  

Marie är nöjd med förfrågningsunderlaget och tycker att man uppnått bra balans 

mellan kvalitetskrav och låga trösklar för företagen. För att komma bort från 

anhörigvård och för att styra hemtjänsten mot professionell omvårdnad kräver 

kommunen att varje företag måste kunna leverera minst 80 timmar per vecka. 

Eftersom likviditet är viktigt för företagen betalar kommunen 50 % av den 

beslutade tiden i förskott. Man gör sedan en avräkning mot månadsfakturan så att 

företagen får betalt för utförda insatser.   

- Företagen driver verksamheten för att de vill göra ett bra jobb. Vi måste ge 

dem vettiga förutsättningar om vi vill ha bra kvalitet. 

Geografiska områden var uppe till diskussion i nämnden. Hade man valt att låta 

hela kommunen vara ett valbart område hade det visserligen gett valfrihet för 

kunderna, men det hade också inneburit ett etableringshinder för företagen. Man 

beslutade att dela in kommunen i 10 geografiska områden. Politiken var rädd att 

vissa områden inte skulle få valfrihet, men Marie konstaterar att man nu kan 

erbjuda valmöjlighet i 9 av dessa 10 områden. 

Det var en tydlig politisk beställning att ersättningen ska utgå för utförda insatser 

och att ickevalet tillfaller egenregin.  

För att få hjälp att beräkna ersättningsnivån deltog kommunen i SKLs räknestugor. 

Beräkningsgrunden är transparent. Kommunen kan förklara hur de räknat och vad 

som ingår i ersättningen.  

- Det fanns en uppfattning att kringtiden är högre i ytterområdena. Vi mätte 

vid flera tillfällen och kom fram till att den är högst där kunderna bor mest 

koncentrerat, till exempel i fastigheter som tidigare varit servicehus. 

Förklaringen kan möjligen vara att man har bättre planering i glesbygden 

då avstånden gör att det finns en högre medvetenhet om att planera för 

transport till och från kund än om man har kunderna i samma fastighet 

eller kvarter.  Det är logistik och tiden för att förflytta sig, inte sträckan i 

sig, som har betydelse. 

Boden har nu sex godkända företag. Ett av företagen, Syster Karin, har valt att 

endast etablera sig i ett glesbygdsområde. Det har fått hälften av kunderna på orten. 

Företaget Din hemservice startades av en ung man som varken hade erfarenhet av 

hemtjänst eller av företagande. Din hemservice har nu 79 kunder och är det företag 

som växer snabbast.  

- Han anställde en av våra bästa sjuksköterskor. Din hemservice får högst 

betyg i våra kundundersökningar.  

Initialt valde många kunder privata alternativ, men idag är det främst nya kunder 

som väljer privata utförare. 
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- Nya kunder har inga bindningar och väljer mer fritt från utbudet av 

utförare. Från början var det missnöjda kunder som valde privata företag.   

En tredjedel av kunderna har nu valt privata utförare och egenregin har behövt göra 

omfattande omstruktureringar. De hade för stor kostym och var tvungna att anpassa 

verksamheten till sitt minskade uppdrag.  

- Det blev turbulent den första perioden. Det förekom att kunder fick frukost 

klockan 10 och blev serverade lunch en halvtimme senare.  

Verksamheten omorganiserades. Enhetscheferna utlokaliserades till sina respektive 

hemtjänstgrupper. 

- Införandet av LOV synliggjorde vissa brister inom egenregin, bland annat 

att de inte följde genomförandeplanerna. Nu gör vi uppföljningar varannan 

månad. När egenregin fick sämst resultat reagerade politiken. Egenregin 

fick en hemläxa att göra. Där fanns ett internt motstånd mot att införa 

LOV, men vi fortsätter att motivera egenregin att utvecklas för att behålla 

kvalitet och kunder. 

Egenregin utför endast omvårdnadstjänster. Servicetjänster, städ och inköp är 

upphandlade enligt LOU.  

- De upphandlade servicetjänsterna har tyvärr fått mycket kritik. Kommunen 

kommer att gå ur det avtalet hösten 2013. När även egenregin kan erbjuda 

servicetjänster får kunderna bättre kontinuitet och bemanningsplaneringen 

blir effektivare. 

Ordet kund var tidigare laddat i kommunen. Nu är det ett etablerat begrepp inom 

hemtjänsten. 

- Begreppet brukare associerar vi mer till en passiv mottagare. En kund 

däremot är en aktiv person med synpunkter på både vad de får och hur. I 

Boden vill vi bara ha kunder. 

LOV har inneburit mer fokus på kunderna. Alla kunder har genomförandeplan och 

social dokumentation där man noga följer omsorgsbehov och eventuella avvikelser.  

- Tidigare förde man diskussioner från personalens intressen. Nu planerar 

man efter kundernas behov och de har blivit nöjdare. I kundmätningarna 

får egenregin högre betyg än tidigare. De privata företagen får allra högst 

betyg. 

För att bidra till att säkerställa samma kvalitet på rutiner tillhandahåller kommunen 

system för kvalitetsledning och verksamhetsstyrning.  

För både företagen och egenregin ingår ett antal fria nyttigheter som kommunen 

tillhandahåller, till exempel socialchefens kompetens samt support från IT- och 

ekonomiavdelningen.  

- Vi måste ha god service till företagen om vi vill ha hög kvalitet på 

hemtjänsten.  
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Uppföljningen är ambitiös och omfattande. Från början blev uppföljningen för 

detaljerad.  

- Vi var vi rädda att någonting skulle bli fel och följde upp nästan allting. Vi 

måste lära oss att välja ut indikatorer som ger oss den information vi 

behöver. 

Kommunen gjorde tidigare föranmälda besök hos kunderna.  

- Vi träffade kund och personal tillsammans. Besöken var givande. Vi 

upptäckte att personalen ofta löste uppkomna problem utan att registrera 

det. För att komma åt systemfel behövs en skriftlig rapportering.  

Nu sker uppföljning genom dialog med omsorgspersonal och deras chef. Man 

samtalar om tre områden: Klagomål, fel och brister, Lex Sara.  

- De diskuterar hur de ska hantera olika fel och brister som kan uppstå och 

personalen får en insikt i värdet av att registrera det som uppstår istället för 

att bara lösa problemet.  

Kunden får neutral och likvärdig information om de olika utförarna. När ett nytt 

företag är godkänt skickar kommunen brev till alla kunder i de aktuella områdena 

och informerar om alla aktuella utförare som är valbara, både gamla och nya. 

Informationen läggs även ut på kommunens hemsida.  

Upplevda utmaningar för kommunen har varit den negativa attityd som fanns 

internt i verksamheten både hos hemtjänstpersonal och hos chefer. Andra 

utmaningar har varit att skapa en flexibel organisation, att anpassa egenregin till 

volymminskningen och att få fungerande administrativa stödsystem för uppföljning 

och redovisning. 

 

Helene Samuelsson, t.f. verksamhetschef, egenregin 

 

Hösten 2010 arrangerade kommunen träffar för all personal. De fick möjlighet att 

ställa alla sina frågor. Det fanns farhågor att antalet tjänster skulle minska och att 

man inte skulle hinna med att anpassa verksamheten. Egenregin var beredd att 

tappa cirka 20 procent av kunderna. Blotta tanken fick egenregin att börja syna sig 

själv. 

- Vi började ifrågasätta hur vi jobbar, vårt agerande gentemot kunderna, hur 

vi verkställer beslut etc. Nu vet vi mer exakt vad vi gör och har högre 

kvalitet i våra tjänster. 

Omställningsprocessen för egenregin var utmanande. Det var smärtsamt att 

anpassa bemanningen till minskad efterfrågan. 

- Vi var tvungna att säga upp cirka 40 personer. Det ledde till 

omorganisation med nya rutiner och nya konstellationer och arbetsgrupper. 

Det var jobbigt för personalen.  
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Facket var tidigt med i dialogen och blev tidigt involverade inför förhandlingarna 

om uppsägning.  

- Vi hann inte vara rädda utan fokuserade på att ro båten i hamn. Men 

förändringen gick för fort. Det hade nog blivit bättre om allt fått ta längre 

tid. Nu tog hela processen bara ett år. Om vi haft mer tid hade vi kunnat 

engagera medarbetarna tidigare. Nu ställdes de införa kalla fakta och hann 

inte bearbeta förändringen.  

Införandet av LOV har medfört positiva effekter för egenregin, menar Helene. Nu 

finns en större medvetenhet hos personalen att bemötandet är viktigt för att behålla 

kunderna. 

- Kunderna upplever att kvaliteten förbättrats både hos egenregin och hos de 

privata företagen. Även om skillnaden inte är så stor mellan utförarna 

uppskattar de möjligheten att välja. Dessutom har hemtjänsten kommit i 

fokus och många äldre föredrar nu att bo kvar hemma eftersom ryktet går 

om upplevd hög kvalitet i hemtjänsten. 

Egenregin kan dra fördelar av sin långa erfarenhet och rutinerade personal. De 

känner kommunen, vet hur de ska planera arbetet och har goda relationer med 

kunderna. En nackdel för egenregin är att de har höga personalkostnader på grund 

av äldre personal med högre lön och längre semester. 

- Att kommunen upphandlade servicetjänster enligt LOU samtidigt som man 

införde LOV var för mycket på en gång. Man borde ha gjort 

förändringarna stegvis. Att egenregin i dagsläget inte kan erbjuda både 

service och omvårdnad leder dessutom till snedvriden konkurrens.  

I framtiden blir det avgörande att rekrytera kompetent personal och att 

marknadsföra verksamheten.  

- Vi är duktiga och det måste vi tala om för kunderna. Personalen har fått 

möjlighet att välja arbetsgivare. Ett antal personer har valt att gå till privata 

företag men några har sedan kommit tillbaka till kommunen.  

 

Mattias Bergqvist, Din Hemservice AB 

 

Startår: 2010 

Antal anställda: 40 

Verksamhet: Omvårdnad, service och RUT-tjänster 

Antal LOV- kunder: 79 

 

Mattias studerade till civilekonom i USA och hade planerat att stanna där. Han åkte 

hem till Boden för att hämta vinterkläder, träffade kärleken och blev kvar. Som 28-

åring sökte han en utmaning i Boden. Han såg en blänkare i tidningen att 

kommunen skulle införa LOV för hemtjänst och startade företaget Din Hemservice.  



 

 

 
 10 

- Min farmor har hemtjänst och jag såg förbättringsmöjligheter. Idag är 

farmor en av mina kunder. 

Den huvudsakliga verksamheten är hemtjänst. Företaget erbjuder även RUT-

tjänster men det svarar bara för 1 % av omsättningen. På 1,5 år har verksamheten 

växt snabbt. Företaget har nu 40 anställda. De flesta är kvinnor över 40 år med en 

bakgrund från sjukvård, hemtjänst och barnomsorg. Drygt hälften av dem har 

undersköterskeutbildning. 

Mattias gjorde en enkel marknadsundersökning innan han startade företaget. 

Undersökningen visade att kunderna uppskattar om samma person kommer varje 

gång och om personalen är lite äldre. 

- Jag jobbade hårt med min affärsplan. Jag jobbade i princip heltid under 

fyra månader med att utveckla och konkretisera mina idéer. 

Kommunens förfrågningsunderlag är enkelt och tydligt, tycker Mattias. 

Ersättningsnivån är realistisk och förfrågningsunderlaget är lätt att förstå. Där 

framgår kraven tydligt.  

Kommunen har utökat möjligheterna att byta utförare så att även den som är på 

sjukhus kan göra omval inför hemresan. Den geografiska indelningen är i form av 

tårtbitar som utgår från centrum och sträcker sig ganska långt utanför tätorten. Att 

kommunen behöll nattpatrullen upplevde Mattias som en fördel.  

- Det är bra med en geografisk indelning det gynnar nystartade företag. Det 

kan vara svårt att ta en kund som befinner sig långt ut i tårtbiten. För att 

lyckas i glesbygd krävs att de första kunderna är ganska geografiskt 

centrerade. Vi finns idag i fem av kommunens åtta tårtbitar. Målet är att 

kunna erbjuda våra tjänster i hela kommunen. Om vi som nystartat företag 

tvingats ta natten hade det varit en hög tröskel att ta sig över. 

Likviditeten löste Mattias genom banklån. 

- Jag berättade om min vision, hade med mig bra ekonomiska underlag och 

fick banken med på tåget.  

I andra sammanhang mötte Mattias ofta en skeptisk inställning till privata företag 

inom hemtjänst. 

- Privat hemtjänst skrämde många. Sakta men säkert har vi byggt upp en 

positiv bild. 

Mattias gjorde omfattande research i andra kommuner och fann att det är få kunder 

som gör omval när LOV införs. De som väljer nya utförare är ofta mycket 

missnöjda. Det ledde till en omfattande marknadsföringsinsats. Den största 

utmaningen var att få sin första kund.  

- Vi arbetade aktivt med marknadsföringen. Det gällde att bli känd. Bland 

annat hade vi en fyrsidig annons i lokaltidningen. Vi hade öppet hus och 

bjöd på kaffe och tårta. Vi fick några kunder direkt. Nu är vi kända i hela 
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kommunen bland anhöriga, inom sjukvården och hos pensionärer. Vi 

gjorde ett bra jobb från dag ett och vi växer fortfarande.   

Mattias mötte även motstånd och blev uppringd av upprörda pensionärer som var 

kritiska till privat hemtjänst. 

- Efter samtalet hade de fått en helt annan bild av privat hemtjänst och var 

helt plötsligt intresserade av att använda våra tjänster. 

För kunderna har LOV inneburit högre kvalitet oavsett om kommunen eller ett 

privat företag sköter insatsen. 

- Kunderna är definitivt vinnare. Alla satsar på kvalitet och värdesätter 

kunderna högt. Det finns en medvetenhet om att kunderna är basen för 

fortsatt jobb. För att få behålla kunderna måste man vara lyhörd och 

tillmötesgående. Egenregin har kundfokus och jobbar hårt för sina kunder. 

De har fått en nytändning. 

Framtidens utmaning ligger i att fortsätta växa och att behålla kvalitet. Din 

Hemservice konkurrerar med kvalitet och bra bemötande. Trygghet och kontinuitet 

är företagets ledord. 

- Vi måste ha bra personal för att lyckas. Vi vill ha personer som brinner för 

att göra hemtjänsten bättre. Det viktigaste är att vi lever efter våra ledord 

och vi värderar kunderna mycket högt. Bra personal är en framgångsfaktor. 

Nyanställd personal får gå parallellt med erfarna för att lära sig bra bemötande och 

företagets kultur. 

- Vi provanställer alltid och vår egen personal och våra kunder får ge 

feedback på alla nyanställda.   

I kommunens kundenkät fick Din Hemservice högst betyg av alla utförare både 

2011 och 2012. Resultatet redovisas på kommunens hemsida och i det 

informationsblad som kommunen skickar hem till alla nya kunder. Mattias är nöjd 

med relationen till kommunen. 

- Det är viktigt att de som driver LOV-frågan i kommunen är positiva och 

vill hjälpa till att lösa de problem som uppstår. Vi har god relation med 

biståndshandläggarna och det råder ett öppet klimat mellan oss och 

kommunens verksamhetschefer. Bodens tjänstemän har gjort ett bra jobb. 

 

Goda råd från Boden 

 Lär av andra kommuner som infört LOV. 

 Avsätt lång förberedelsetid, mer än ett år. 

 Tillsätt en LOV-samordnare som håller ihop arbetet, förstår företagandets 

villkor och är lyhörd för företagens önskemål. 
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 Gör en grundlig genomgång av den egna verksamheten innan ni inför 

LOV. 

 Var noga med val av ersättningsystem och ersättningsnivå och hur 

uppdraget ska redovisas. 

 Bedriv aktiv marknadsföring till presumtiva leverantörer, både nya och 

befintliga företag. 

 Bedriv aktiv marknadsföring till kunderna. 

 Lyssna på vad kunderna anser att de behöver. 

 Avsätt mycket tid till att formulera krav och förfrågningsunderlag. 

 Separera rollerna som beställare och utförare. 

 

 

”Det är jättebra att de äldre får möjlighet att välja utförare och möjlighet att köpa 

tilläggstjänster. Företagen satsar på kontinuitet så att man får samma person som 

kommer varje gång. Det har funnits ett motstånd mot LOV men nu när 

erfarenheterna är positiva har det påverkat attityden. De som tidigare var emot 

LOV tycker nu att vi borde ha infört det tidigare.” 

Bert Selström, pensionär och ledamot i kommunens pensionärsråd. 
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2 Storuman 

”Tjänstemännen var verkligen behjälpliga med min ansökan. De har peppat och 

hjälpt mig rent handgripligt. De har ett pragmatiskt förhållningssätt och en vilja 

att lösa problem.” 

 

Storuman ligger i Västerbottens län och har drygt 6 000 invånare. Till ytan är 

kommunen 7 378 kvadratkilometer. Den politiska majoriteten består av M, C, FP, 

KD och Kommunlistan. 

 

LOV i Storuman 

Startdatum: 2012-01-01  

Tjänster: Service, omvårdnad  

Antal godkända företag: 1 

Antal kunder totalt: 130 

Antal kunder som valt privata utförare: 0 

 

 

Storuman påbörjade sin LOV- utredning årsskiftet 2009/2010 och den 8 juni 2012 

skrev kommunen avtal med sin första privata utförare. 

Kommunen arbetade mycket aktivt för att skapa en marknad med flera utförare. 

Projektledaren bjöd in presumtiva utförare till möten och diskuterade möjligheterna 

med LOV-avtal som komplement till företagens befintliga verksamhet. 

Kommunen arrangerade vid flera olika tillfällen informations- och dialogmöten för 

politiker och allmänhet. Man genomförde möten med hemtjänstpersonalen i syfte 

att öka deras kunskap om LOV och skapa delaktighet och man arbetade aktivt med 

att göra egenregin mer konkurrenskraftig.  

 

Tomas Mörtsell (C), kommunalråd i Storuman 

 

Kommunen leds av en borgerlig majoritet. Den politiska drivkraften var att öppna 

upp för fler aktörer och ge brukarna valfrihet. 

- Oppositionen har varit delaktig i arbetsgruppen och har insett fördelar med 

LOV. Processen i sig har varit mycket givande och gett mervärden. Nu har 

vi tillgång till mer detaljerad information om verksamheten och har fått 

bättre styrning och kontroll. Det har gett egenregin möjlighet att tänka nytt 

och utveckla sin verksamhet.  

För Tomas är näringspolitik en viktig fråga. Han hoppas att kommunen genom 

LOV kan bidra till ytterligare ett ben att stå på för några av kommunens befintliga 

företag och även att nya företag startas. 

- Vi har identifierat ett antal befintliga företag som skulle kunna dra fördel 

av LOV. Jag har också haft kontakt med några anställda i kommunen som 

visat intresse för att starta eget. Jag hoppas att de realiserar sina planer. Jag 

är mycket nöjd med att vi nu har skrivit vårt första avtal och att fler visar 

intresse. 
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För att kunna ställa krav och göra en bra beställning måste kommunen först ha 

kontroll över sina egna kostnader, menar Tomas. 

- Vi måste veta våra egna ingångsvärden innan vi tar in andra aktörer. 

Utförarna ska ha konkurrensneutrala villkor. Det är viktigt att ge rimlig 

ersättning så att både egenregin och företagen klarar ekonomin. Det får 

inte straffa sig ekonomiskt att leverera tjänster till kommunens 

ytterområden. 

I Storuman har man arbetat aktivt med kvalitetssäkring och kommunen kan nu 

mäta och följa upp ett antal parametrar. Egenregin har gjort en omfattande 

kvalitetsresa med nya rutiner, bättre dokumentation, bättre planering av rutterna 

etcetera. Tomas menar att LOV kan leda till effektiviseringar, mer vård för 

pengarna och kvalitetshöjning. 

- Det ska vara en jämn kvalitet oavsett utförare. LOV har gett oss bättre 

kontroll. Nu kan vi till exempel mäta utförd tid i förhållande till beslutat tid 

och vi har ett nöjdkundindex. Det är viktigt att indikatorerna är relevanta 

och går att mäta så att vi får information om det vi vill veta. 

Effekterna har redan visat sig i form av mer utförd tid, större fokus på vårdtagarna 

och ökad professionalism.  

Tomas menar att processen varit smidig tack vare att kommunens tjänstemän lagt 

stor vikt vid att informera och förankra.  

- Vi har involverat och haft dialog med politiker, tjänstemän och 

omvårdnadspersonal. Vi har varit möjlighetsfokuserade och inte haft någon 

prestige i arbetet. Vi har samsyn över partigränserna och alla är med i 

båten. Nu har vi precis tecknat avtal med det första företaget. Nu gäller det 

att få de äldre att göra aktiva val. 

 

Ingvar Fischer, verksamhetscontroller 

 

Ingvar hade uppdraget som utredare och projektledare för införandet av LOV i 

Storuman. Nu har Ingvar fullgjort det uppdraget och har som kommunens 

verksamhetscontroller inte längre något formellt uppdrag kring valfrihetssystemet. 

Han påbörjade sitt projektledaruppdrag med dialog som strategi.  

- Vi hade en fantastisk dialog med politiken och personalen. De insåg att 

kommunen måste genomgå den här processen oavsett om vi skulle införa 

valfrihet eller inte. LOV är den bästa kvalitetsdrivande modell en kommun 

kan ha för att få kontroll på sin verksamhet.  

Kommunen startade ett omfattande utredningsarbete. Både politik och 

tjänstemännen deltog. Tillsammans analyserade de sex områden: Ekonomi, 

kvalitet, organisation, marknad, volym samt information och kommunikation. En 

arbetsgrupp tillsattes för vart och ett av dessa områden. 

- Vi analyserade nuläget och identifierade vilka åtgärder som skulle krävas 

vid införandet av LOV. Det var en intensiv och intressant period av 

utredningen.  
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Kvalitetsgruppen är ännu inte klar med sin uppgift. Uppdraget har utökats. Ingvar 

har nu ett uppdrag av politiken att se över kvaliteten i hela kommunen och ta fram 

nyckeltal även för andra verksamheter. 

Under knappt ett år anordnade Ingvar minst 25 informationsträffar med olika 

grupperingar, till exempel omsorgsnämndens politiker, förvaltningsledningen, 

olika politiska partigrupper, fackliga organisationer och företagarföreningar. Ingvar 

besökte vid flera tillfällen var och en av de fyra hemtjänstgrupperna för att 

informera och diskutera LOV.  

- Det var väldigt uppskattat. De fick information och vi lyssnade verkligen 

på deras synpunkter.  

Det kan vara en utmaning i glesbygdskommuner att skapa marknad och få företag 

som vill och vågar starta. Storuman har strävat efter låga trösklar för företagen. För 

att underlätta för privata utförare att etablera sig är kommunen indelad i fyra 

geografiska områden. I två av dessa områden bor det få invånare.  

- Om man vill att små företag ska ha chansen att starta är det viktigt att dela 

in kommunen i små geografiska områden, kanske till och med mindre än vi 

har gjort. De ska också kunna välja att starta inom antingen service eller 

omvårdnad. Den viktigaste faktorn är att låta företagen avgöra sin kapacitet 

så att de kan växa i sin takt. 

Ickevalet fördelas enligt en modell som är anpassad till glesbygdens specifika 

förutsättningar med långa avstånd. 

- Den som inte aktivt väljer får samma utförare som personens närmaste 

granne har. Systemet bidrar till att minimera restiden.  

En omfattande och viktig del av utredningsarbetet var att ta fram modell och nivå 

för ersättningen. Eftersom det fortfarande finns brister i de system som finns i 

kommunen valde Storuman modellen med ersättning för beviljad tid. Omvårdnad 

ersätts med 289 kronor och servicetjänster med 279 kronor per timme. Till detta 

kommer restids- och bilersättning mellan 11 och 400 kronor beroende på avstånd. 

Ersättning beräknas för varje kund och inkluderar timersättning, restidsersättning 

och reseersättning. 

- Jag har tagit fram en beräkningsmodell som ger ersättning baserad på 

avstånd till kunden. I glesbygd går det inte att ha ett snittpris. 

Dialog, kommunikation och hög grad av delaktighet på alla nivåer har varit viktiga 

framgångsfaktorer. Som en effekt av den omfattande informationssatsningen har 

nu de anställda och politiken en gemensam kartbild och ett gemensamt språk.  

- Många inom kommunen har nu god kunskap om LOV och vad det innebär. 

LOV är verkligen förankrat i organisationen. När vi nu utgår från samma 

kartbild kan vi börja jobba med kvalitet. Det finns en sträcka att vandra 

innan vi uppnår den kvalitet vi vill ha. 

För att fånga upp problem från verksamheten avser man att bilda ett 

samordningsorgan där tjänstemän, utförare och kunder tillsammans kan diskutera 

och lösa uppkomna problem.  
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- Kommunen behöver professionell samordning och uppföljning av LOV. 

En lösning skulle vara att flera små kommuner går ihop om en gemensam 

tjänst. Den funktionen skulle även ansvara för återkommande 

gemensamma dialogmöten med både egenregin och de privata utförarna. 

Nu hoppas Ingvar på en dominoeffekt. 

- Invånarna är måna om att stödja lokala företag för att bygden ska leva. Om 

en kund väljer ett privat företag är det troligt att andra följer efter. 

 

Inga-Märta Hedberg, enhetschef hemtjänsten 

Inga-Märta hade egentligen tänkt gå i pension sommaren 2012. Nu har hon bestämt 

sig för att stanna kvar åtminstone året ut. 

- Jag ser det som en utmaning att få allt att fungera. Jag tycker det är 

spännande. 

Omställningen har delvis varit smärtsam för personalen. Många har haft attityden 

att kommunen vill försämra hemtjänsten. De har varit oroliga att förlora sitt jobb 

eller att inte hinna med sina arbetsuppgifter. 

- Det har blåst en del. Vi tycker ju i regel inte om förändringar. Det har varit 

en utmaning att lotsa personalen utan allt för mycket turbulens. Nu är det 

ganska lugnt.  

När Storuman nu har fått en godkänd privat utförare kommer egenregin för första 

gången att få reell konkurrens. 

- Jag hoppas att vi gör ett så bra jobb att vi få behålla våra kunder. Det är ett 

helt annat sätt att jobba nu. Vi måste tänka som ett företag för att få 

ekonomin att gå ihop och vi är på rätt spår.  

Den största skillnaden är att det nu är lättare att anpassa personalstyrkan till 

biståndsbesluten. Inga-Märta har fått bättre kontroll på verksamheten och vad 

personalen gör eller inte gör. 

- Vi har bättre verktyg att hitta rätt kostym för verksamhetens behov. Varje 

månad får jag en beställning på tid hos brukare inklusive restid. Det ligger 

till grund för vår debitering. Personalen har fått ökad medvetenhet om att 

det är tiden hos kunden som räknas. De inser än mer värdet av att vi 

planerar arbetet och vi har en bra dialog kring detta.  

 

Bo-Göran Bolstad, Städ & Serviceakuten  

 

Startår: 2010 

Antal anställda: 4  

Verksamhet: Servicetjänster inom LOV, städ och service och RUT 

Antal LOV-kunder: 0 
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Bo-Göran har en bakgrund som undersköterska och journalist. Nu är han företagare 

och står på många ben. Han startade sitt första företag i slutet av 80-talet, har idag 

flera företag inom olika branscher och totalt 19 anställda. Fyra av dessa arbetar på 

Städ & Serviceakuten. 

- Jag ser möjligheter i det mesta. När vindkraftsföretaget etablerades här på 

orten lämnade jag in anbud på städningen. Jag fick uppdraget och så 

föddes Städ & Serviceakuten. Företaget erbjuder också RUT-tjänster till 

privatpersoner.  

Bo-Göran blev kontaktad av Ingvar Fischer, kommunens projektledare. Det mötet 

inspirerade honom att ansöka om att bli LOV-företagare. För att bli godkänd skulle 

förfrågningsunderlaget studeras och ansökan formuleras. 

- Det tog mycket tid att gå igenom alla dokument och säkerställa att vi lever 

upp till kraven. Jag ägnade mig åt det i nästan två månader på heltid. Jag 

har ju ändå mycket erfarenhet av ekonomi och administration och kan 

förstå om ett litet företag tvekar.  

Kommunen har imponerat på Bo-Göran.  

- Tjänstemännen var verkligen behjälpliga med min ansökan. De har peppat 

och hjälpt mig rent handgripligt. De har ett pragmatiskt förhållningssätt 

och en vilja att lösa problem.  

Bo-Göran är noga med kvalitetssäkring. All personal har utbildning inom lokalvård 

och äldrekunskap. Största utmaningen är att hitta rätt kompetens. 

- Jag är noga vid rekryteringar och är mån om att personalen har social 

kompetens. När man utför servicetjänster möter man alltid en människa. 

Det mötet ska bli ett bra möte. 

För att möjliggöra snabb tillväxt och för att säkra upp bemanningen vid till 

exempel sjukdom och semester har företaget ett samverkansavtal med Samhall. 

Bo-Göran har också fått förfrågningar från andra företag som vill samverka kring 

LOV.  

- Vi skrev avtalet med Storumans kommun förra veckan, men jag tror det 

kommer att ta tid innan vi får kunder. De som redan har hemtjänst gör 

sällan omval.  

Det är en styrka att företaget har annan verksamhet och därför inte står och faller 

med att omgående få kunder inom kommunens hemtjänst.  

- För ett företag som startar utan annan verksamhet kan det förstås vara tufft. 

Men vi har många äldre som köper RUT-tjänster av oss. De kan bli våra 

LOV-kunder i framtiden. Vi har redan fått förfrågan från presumtiva 

kunder. LOV-avtalet med kommunen blir en kvalitetsstämpel på vårt 

företag.  

I dagsläget är företaget godkänt för servicetjänster i två geografiska områden. På 

sikt vill Bo-Göran expandera. 
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- När vi landat i detta kommer vi att överväga att även erbjuda 

omvårdnadstjänster. Jag har rekryterat personal med omvårdnadserfarenhet 

och jag är själv utbildad undersköterska.  

 

Goda råd från Storuman 

 Det måste finnas en tydlig politisk vilja att införa LOV. 

 Engagera en erfaren projektledare. 

 Få med tjänstemännen på tåget. 

 Förankra genom dialog och skaffa en gemensam kartbild. 

 Var målfokuserad och prestigelös. 

 Lyssna på brukarnas behov och önskemål.  

 Var öppna, transparanta och goda lyssnare. 

 Våga tänka nytt och annorlunda. 

 Låt brukarna få påverka innehållet i den beviljade tiden. 

 Ha en LOV-samordnare även efter införandet. 

 

 

”För att få en bra livskvalitet måste man ha inflytande över sitt liv och kunna välja 

vad man vill ha hjälp med. För oss är det viktigt med kvalitet och att man inte 

minskar på verksamheten. Det blir nog inte sämre med privata företag – kanske att 

det rentav kan bli bättre. ” 

 

Bror Kristiansson, ordförande i PRO Storuman. 
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3 Krokom 

”LOV har inneburit att vi granskat vår egen verksamhet grundligt. Det har varit en 

nyttig genomlysning. Idag har vi bättre styrning och uppföljning än vi hade 

tidigare. Nu ser vi att den tid man får beviljad också blir utförd.” 

 

Krokom ligger i Jämtlands län och har drygt 14 500 invånare. Till ytan är 

kommunen 6 218 kvadratkilometer. Den politiska majoriteten består av M, C, FP, 

KD, MP. 

 
LOV i Krokom 

Startdatum: 2010-10-01 

Tjänster: Service, omvårdnad  

Antal godkända företag: 9 

Antal kunder totalt: ca 300 

Antal kunder som valt privata utförare: ca 60 (ca 20 %) 

 

 
I Krokom fanns en tydligt uttalad politisk vilja att underlätta för företag att starta 

och få kunder. Ickevalet fördelas mellan alla godkända utförare efter ett roterande 

schema i sex månaders intervaller. Kommunen är indelad tre geografiska områden. 

Företagen kan välja att leverera i ett eller flera områden och de kan själva sätta ett 

kapacitetstak som kan vara i princip hur lågt som helst. Ersättningssystemet är 

högre på landsbygden. Nattpatrullen ligger kvar i egenregin. Utförarna får ett antal 

extra timmar vid första tillfället hos en ny kund för att upprätta en s.k. 

genomförandeplan. Kommunen tillhandahåller uppföljningssystem och tar 

kostnaden för hjälpmedel. När företagen växer kan de köpa resurser från 

kommunens resurspool tills det blir rimligt för företaget att anställa fler.  

Krokom har idag nio godkända externa utförare utöver egenregin. Tre av dem var 

sedan tidigare etablerade inom service, hemtjänst och äldreboende. Fem är 

nystartade. Två företag erbjuder både service och omvårdnad.  

För egenregin har LOV medfört en stor omställning med större krav på logistik och 

planering. Kommunen har försökt stödja och uppmuntra egenregin men det har inte 

varit helt friktionsfritt.  Det är en utmaning för egenregin att klara ekonomin med 

den fastställda timersättningen. 2012 blir första året som egenregin får ersättning 

med samma villkor som de privata företagen.  

Framgångsfaktorer har varit att politiken aktivt arbetar för ett bra företagsklimat, 

att LOV står högt på politikens agenda och att Krokom generellt har en bra 

företagaranda. 
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Cristine Persson (C), socialnämndens ordförande 

När Cristine Persson blev ordförande för socialnämnden 2008 upphandlade 

kommunen ganska omgående ett äldreboende.  När LOV trädde i kraft 2009 såg 

Cristine en möjlighet att ta nästa steg.  

- Drivkraften var att erbjuda valfrihet för de äldre och att erbjuda våra 

företag flera ben att stå på. Det var också viktigt att omsorgspersonalen 

skulle få fler arbetsgivare, att ge kvinnor möjlighet att starta företag och att 

höja statusen på yrket.  

LOV blev en politiskt laddad fråga som togs upp vid varje fullmäktigemöte. Tidvis 

var diskussionen intensiv. Oppositionen överklagade LOV-beslutet. 

- Jag var inte beredd på att frågan skulle vara så politiskt laddad. Nu 

upplever jag en förändring. På senaste fullmäktigemöte var tonläget 

annorlunda. Oppositionen ställde bara faktafrågor och var intresserad av 

mer information. 

Cristine är nöjd med de tydliga kvalitetskraven i förfrågningsunderlaget och att 

kommunen har ett genomtänkt uppföljningssystem.  

- LOV har inneburit att vi granskat vår egen verksamhet grundligt. Det har 

varit en nyttig genomlysning. Idag har vi bättre styrning och uppföljning 

än vi hade tidigare. Nu ser vi att den tid man får beviljad också blir utförd. 

Närheten som finns i en liten kommun underlättar kommunikation och dialog. 

- Jag finns i korridoren nära verksamheten. Jag har kontakt både med 

egenregin och med företagen. Vi agerar direkt om vi får en indikation på 

att något inte är bra.  

Antalet biståndstimmar har ökat mycket sedan LOV infördes. Cristine har inget 

entydigt svar på orsaken till denna omfattande ökning. 

- Det kan bero på att vi inte hade full kontroll innan LOV infördes. En annan 

förklaring kan vara att vi idag har ett fler äldre som har behov av 

hemtjänst.  

För Cristine personligen är det en utmaning att hålla sig till ”vad-frågorna” och inte 

gå in i detaljer om hur. 

- När jag ser ett behov men märker att det inte händer någonting är det lätt 

att jag vill lägga mig i hur det ska genomföras. För många i vår 

organisation innebär LOV ett helt nytt sätt att tänka.  

Cristine hoppas nu att hemtjänstpersonalen ska se att LOV öppnar upp nya 

möjligheter för dem att växa i sina arbetsuppgifter.  

- De har fått fler arbetsgivare att välja mellan. Det ökar statusen på yrket och 

kan bidra till högre löner. 

Från kommunens sida är man angelägna att underlätta för företagen.  

- Jag har en bakgrund i näringslivet och vet att likviditet är extremt viktigt 

för företagen. Därför har vi infört förskottsbetalning och en 
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betalningstermin på 10 dagar. Det har naturligtvis påverkat 

ekonomiavdelningens rutiner.  

I framtiden ser Cristine att LOV kan tillämpas inom flera områden till exempel för 

dagverksamhet där det kan vara värdefullt med olika alternativ.  

- För landsbygden skulle Grön Omsorg kunna ingå i LOV och erbjuda olika 

meningsfulla sysslor på en lantgård.  

 

Kenneth Österberg, projektledare 

Krokom är en småförtagarkommun men Kenneth undrade ändå hur det skulle gå 

att skapa en marknad med privata alternativ. Nu har kommunen nio godkända 

företag som tillsammans har nästan en fjärdedel av marknaden.  

- Att det gått så snabbt att skapa en marknad tror jag beror på gott 

samarbete. Vi hade ett nära samarbete med näringslivskontoret och ett bra 

samtalsklimat med företagen. Politikerna var målmedvetna när de införde 

LOV. När de vet vad de vill backar de också upp beslutet när det blåser. 

Kommunen ville ta fram ett tydligt och enkelt förfrågningsunderlag med 

preciserade kvalitetskrav. När företag blir godkända som leverantörer ska de delta i 

ett inledande utbildningspaket under en heldag. Dagen innehåller bland annat 

information om lagar och föreskrifter. Kommunen och företagen för sedan löpande 

dialog. 

- Vi har tät kontakt med företagen i en rad olika frågor. Efter sommaren ska 

vi träffas igen för att göra en avstämning av året som gått och utvärdera 

hur samarbetet fungerat.  

Kommunen eftersträvar konkurrensneutralitet och ställer samma kompetenskrav på 

egenregin som på de privata företagen. Informationen till kunderna om de olika 

utförarna ska vara neutral.  

- Vi har pratat mycket om neutralitet. Våra biståndsbedömare sköter detta 

bra.  

Kommunen arbetar kontinuerligt med att förbättra kvaliteten. För att värna den 

enskildes inflytande avser kommunen att starta ett arbete med att ta fram lokala 

värdegarantier som har den nationella värdegrunden som utgångspunkt. Där 

framgår bland annat att kunden ska kunna välja manlig eller kvinnlig personal och 

att de inom 20 dagar ska få beslut om särskilt boende. För att följa upp kundens 

upplevda kvalitet använder kommunen SCBs frågor om kundnöjdhet. De har även 

en egen enkät som går ut till de äldre. Kunderna får svara på ett antal frågor på en 

skala från mycket nöjd till mycket missnöjd. Frågorna utgår från hur hemtjänsten 

fungerar för den enskilde utifrån hänsyn, påverkan, bemötande, trygghet, respekt 

etc.  Enkäten har genomförts ett antal år och egenregin får genomgående bra betyg.  

- Bemötande är den avgörande faktorn för kundens upplevelse av kvalitet. 

Man måste vara lyhörd, korrekt och vänlig i sitt bemötande. Då kommer 

kunden att ha överseende med eventuella misstag.  För att bli framgångsrik 

i denna bransch bör man ha en mogen personalgrupp som har ett bra 
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bemötande. De privata företagen har förstått att det är avgörande för att få 

kunder.  

Kvalitetsarbetet på företagen följs även upp under ett besök av en tjänsteman. 

Tillsammans med företaget går man igenom dokumentation, klagomålshantering, 

avvikelser, kontinuitet, kontaktmannaskap, genomförandeplaner med mera. 

- Vår uppföljning är kanske lite väl ambitiös och omfattande, i varje fall för 

de företag som enbart erbjuder servicetjänster.  

LOV är en positiv drivkraft för att utveckla egenregin, men medarbetarna upplevde 

det tidigare som ett hot. De var bland annat rädda för att förlora sina jobb.  

- Egenregin är nu mer positiva och vill ta upp kampen mot de privata 

företagen. De vill utveckla logistik och effektivitet. Målet är att 70 % ska 

vara utförd tid. LOV är nu mer accepterat av både medarbetare och fack. 

De ser nya möjligheter för medlemmarna med fler arbetsgivare att välja på.  

Kommunen har lagt ned mycket arbete på att utforma ersättningsmodellen och 

fastställa ersättningsnivån. Jämfört med andra kommuner i landsbygdsområden 

ligger Krokom på en hög ersättningsnivå. Kommunen har kontroll på alla 

bakomliggande kostnader och beräkningsgrunden är transparent för företagen. 

Företagen menar att ersättningsnivån är för låg. Budgeten för egenregin baseras på 

den fastställda ersättningsnivån för beviljad tid, men 2011 gick egenregin back 4 

miljoner. Om egenregin inte klarar ekonomin med dagens ersättningsnivå kommer 

kommunen troligen att höja ersättningen för alla utförare.  

- Jag är intresserad av en fortsatt dialog med företagen om villkor och 

ersättningsnivåer.  

 

Lilian Bergqvist, funktionschef hemtjänsten 

När politiken beslutade att inför LOV såg Lilian mest möjligheter. 

- Jag ser i första hand LOV ur ett kundperspektiv. Det gynnar kunden att få 

välja. För oss gäller det att jobba för hög kvalitet så att vi får behålla våra 

kunder och få nya kunder. 

LOV initierade en förändringsprocess där man ställde sig frågan: Vad är viktigt för 

oss nu? Svaret blev ett bra bemötande och att leverera kvalitet.  

Hela kommunen är nu ett gemensamt område. Det har gett ökad flexibilitet som 

uppskattas av ledningen. Men Lilian sticker inte under stolen med att det 

fortfarande finns motstånd hos personalen. 

- Reaktionerna hos de anställda har varit olika. Några ser LOV som en 

möjlighet medan andra känner motstånd. Det är svårt att förändra ett invant 

synsätt. Vi har varit och är fortfarande i en förändringsprocess och det 

kommer att ta tid. Men det finns omsorgspersonal som ser detta som en 

utmaning och vill driva verksamheten som ett företag.  

Lilian anser att informationen till personalen skulle ha varit mer omfattande och att 

ledande tjänstemän och politiker borde ha deltagit på olika möten.  
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Egenregin tvingades initialt minska sin kostym. Den anpassningen har skett genom 

frivillig avgång eller omplaceringar inom kommunen. Därefter har efterfrågan ökat 

och egenregin har anställt flera personer. Framtida utmaningar kan vara att få 

tillgång till kompetent personal och att få ekonomin att gå ihop.  

- Det handlar om att effektivisera verksamheten. Vi måste hitta nya 

arbetsmetoder för att klara oss med samma ersättning som de privata 

företagen. Det är svårt att få verksamheten att fungera som ett privat 

företag när man samtidigt ingår i en stor kommunal organisation. Det blir 

en stor utmaning för egenregin att klara av timpriset. Det gör vi inte idag. 

En kritisk faktor är att minska kringtiden. Tiden hos kund behöver öka från dagens 

knappt 60 till 70 %. Arbetet planeras idag utifrån ett planeringsverktyg. 

- Det finns en medvetenhet om att vi får betalt för tiden vi är hos kund. Det 

leder till ett lugnare tempo. Förr var personalen ständigt på väg till nästa 

kund. Om de nu blir klar tio minuter före beviljad tid kan de ge det där lilla 

extra till kunden. Eftersom avstånden är långa behöver vi spara restid. En 

stor utmaning är att planera logistiken. 

En styrka för egenregin är att de är kända och att kunderna är nöjda med deras 

insatser.  

- Den generation som våra kunder tillhör är inte benägna att välja. Men det 

kommer nästa generation pensionärer att vara. De kommer aldrig att 

acceptera dålig kvalitet.  

 

Ewy Sillström, Jämtpuls AB 

Startår: 2011 

Antal anställda: 15 

Verksamhet: Omvårdnad, service och hjärtstartare 

Antal LOV- kunder: 20 

 

Efter många år som arbetsledare inom den kommunala hemtjänsten var Ewy 

missnöjd med hur hemtjänsten fungerade. Ewy valde att sluta sin anställning och 

starta eget företag. Hon tänkte dels satsa på tjänster inom administration och 

ekonomi och dels på utbildning och försäljning av hjärtstartare. När hon i april 

2011 startade Jämtpuls var Ewy inte alls inriktad på LOV.  

- Jag tänkte inte gå in i LOV. Men så fick jag förfrågningar. Jag visste ju att 

det kunde bli bra och sporrades av att bevisa det.  

Tillsammans med fem kvinnor från den kommunala hemtjänsten började Ewy 

planera för sin nya verksamhet. Omgivningen var tveksam till Ewys företagsidé. 

- Många tyckte att jag inte var riktigt klok som tänkte starta företag vid 58 

års ålder men med nästan 20 års erfarenhet i bagaget hade jag inga 

farhågor. Jag var övertygad att det skulle gå bra. 

Avsikten var att påbörja hemtjänstverksamheten i augusti 2011. Men kunderna 

ville inte vänta och Ewy startade en månad tidigare än planerat. Sedan dess har 
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verksamheten rullat på. Idag har Jämtpuls 15 anställda och 20 LOV- kunder. LOV 

står för cirka 75 procent av omsättningen. 

- I dagsläget måste vi ha flera ben att stå på för att ekonomin ska gå ihop. 

Verksamheten med hjärtstartare växer snabbt. 

Ersättningen är 415 kronor per beviljad omvårdnadstimme och 375 kr per 

servicetimme. Ewy menar att den skillnaden är för liten. Servicetjänster ska utföras 

vardagar mellan 8.00 och 17.00 och kan fördelas jämnt över hela dagen. För 

omvårdnad ska utförarna vara tillgängliga 7.00 till 22.00 alla dagar. Arbetet 

koncentreras till morgon och kväll och trygghetslarm ingår i uppdraget.  

Schablontiderna som kommunen tagit fram är inte rimliga, menar Ewy. En lunch 

har minskat från 30 till 10 minuter och en stödstrumpa från 15 minuter till 1,5 

minut. Avstånden är långa och utföraren måste få rimlig ersättning både för 

beviljade insatser och kringtid. 

- Tiden är den avgörande faktorn för att vi ska kunna göra ett bra jobb. 

Istället för att sänka kvaliteten med kortare tid per insats borde tiden öka så 

vi till exempel hinner laga mat hos våra kunder. Hemlagad mat är hög 

kvalitet.  

Ewy har erfarenhet och kompetens att utföra de flesta arbetsuppgifterna i företaget.  

- Jag kan verksamheten utan och innan. Det gör att jag kan hoppa in och 

göra det jobb som mina anställda gör. Jag sköter själv bokföringen och har 

full kontroll. Att vi har flera ben att stå på är en styrka. Men man borde 

kunna leva enbart på LOV. Det går inte att driva en verksamhet mellan 7 

och 22 som enmansföretagare. För att få ett vettigt schema måste man 

minst vara sex personer.  

En tydlig skillnad för kunderna är att de nu får den tid de är beviljade. Utförarna 

gör det som ska göras och kunderna blir tryggare.  

- Vi har högre löner än avtalsenlig lön och vi ser till att personalen får 

möjlighet att hålla sig friska genom att motionera på arbetstid. Personalen 

är verkligen vår viktigaste investering. Även jag måste få en normal 

arbetsbelastning och en rimlig lön. Dessutom måste företaget ha en 

ekonomisk buffert till exempel om vi tappar en kund eller om någon i 

personalen blir sjuk. Jag tycker att hemtjänst är roligt och det tycker min 

personal också. Det vore synd om vi tvingades lägga ner denna del av vår 

verksamhet.  

 

Goda råd från Krokom   

 Genomlys egenregin innan ni inför LOV.   

 Ta del av andra kommuners erfarenheter. 

 Satsa på omfattande information och utbildning. 

 Att få med sig personalen är A och O för att lyckas. 

 Räkna med att det är en process som tar tid. Att förändra attityder och 

metoder och förhållningssätt tar tid och måste få ta tid.  
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 Skapa förutsättningar för dialog med företagen, före, under och efter 

införandet. 

 Kontakta näringslivskontoret och utnyttja deras kunskap och kontaktnät 

med företag. 

 Utgå från lokala förutsättningar för tidsbedömningar och ersättningsnivå. 

 Säkerställ bra uppföljningssystem. 

 

”Att få välja är viktigt. Man måste pröva att ge företagen en chans att leverera 

hemtjänst. Sedan får man utvärdera om det blev bra eller inte. Kvaliteten är det 

absolut viktigaste och självklart måste företagen få skälig ersättning för sitt arbete. 

Ett företag måste ha en buffert så de klarar svängningar i efterfrågan. Vi vill ju att 

företagen ska överleva.” 

Britt Larsson, pensionär och ledamot i kommunens pensionärsråd. 

 

 

”Det är viktigt att man lyssnar på brukarna och att de äldre får inflytande över vad 

som ska göras. Men jag har hört att pensionärer inte får den tid som de har 

beviljats och att det fuskas med städning. Kommunen måste ställa krav på 

utförarna och följa upp att det man beställt blir gjort.” 

Rolf Andersson, pensionär, ledamot i kommunens pensionärsråd och 

ordförande i PRO Krokom. 
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4 Leksand och Rättvik  

”Vi hade inte gjort hemläxan tillräckligt bra och fick ta smällarna i en tuff politisk 

match. Vi gick för snabbt fram, vi hade behövt mer tid.” 

 

Leksand ligger i Dalarnas län och har ca 15 300 invånare. Till ytan är kommunen 1 

226 kvadratkilometer. Den politiska majoriteten består av M, C, FP, KD. Leksands 

kommun gränsar till Rättviks kommun. 

 

Rättviks kommun ligger också i Dalarnas län och har drygt 10 800 invånare. Till 

ytan är kommunen 1 932 kvadratkilometer. Den politiska majoriteten består av M, 

C, FP, KD, SPI 

 

LOV i Leksand  

Startdatum: Maj 2011 

Tjänster: Service, omvårdnad, ledsagning, sociala insatser, boendestöd  

Antal godkända företag: 4 

Antal kunder totalt: 700 i båda kommunerna 

Antal kunder som valt privata utförare: 2 

 

LOV i Rättvik 

Startdatum: Maj 2011 

Tjänster: Service, omvårdnad, ledsagning, sociala insatser, boendestöd  

Antal godkända företag: 4  

Antal kunder totalt: 700 i båda kommunerna 

Antal kunder som valt privata utförare: 10 

 

Den politiska drivkraften att införa LOV var att öka kundernas valfrihet och 

inflytande.  

Kommunerna Rättvik och Leksand har samarbetat under hela processen. I syfte att 

underlätta för företagen att verka över kommungränserna har man en gemensam 

kundvalsmodell – LEKRÄTT. Utförarna kan välja att bli godkända i en av 

kommunerna eller i båda. Ickevalet fördelas mellan utförarna och baseras på 

kapacitetstak och närhetsprincip.  

För att stimulera företagande och skapa delaktighet har kommunerna arrangerat 

många informationsträffar riktade till företag. Fyra företag har blivit godkända 

utförare.  

Samarbetet mellan de båda kommunerna har omfattat gemensamma resurser i form 

av utredare, kundansvarig tjänsteman och samarrangemang. Kommunerna har ett 

gemensamt kundvalsråd med politiker och tjänstemän. Rådet förvaltar 

valfrihetssystemet och hanterar frågor från både enskilda och företag. Till hösten 

ersätts kundvalsrådet av en gemensam nämnd.  
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Alla kunder har fått information via utskick och man har arrangerat två mässor 

riktade till allmänhet och kunder. Trots ett omfattande informationsarbete till 

kunderna har gensvaret varit svagt.  

 

Ulrika Liljeberg (C), kommunstyrelsens ordförande i Leksand  

Möjligheten att välja är viktig för att känna sig nöjd, även om man inte utnyttjar det 

fria valet. Den kommande generationens pensionärer kommer att ställa krav på 

kvalitet inom hemtjänsten, menar Ulrika Liljeberg, kommunalråd i Leksand. 

- LOV ger valfrihet och mer makt till den enskilde medborgaren. 

Kommunens ansvar är att bedöma behov av insatser, finansiera och 

kontrollera. Vem som utför tjänsterna är av underordnad betydelse.   

Leksand och Rättvik hade redan från början ett nära samarbete.  

- Samverkan kan vara en förutsättning för att små kommuner ska lyckas 

införa LOV. Samtidigt innebär samarbete alltid kompromisser. Man måste 

ha respekt för att saker kan utföras på olika sätt. 

Beslutsprocessen gick snabbare i Leksand än i Rättvik. För att få snabbare beslut 

kommer kommunerna nu att bilda en gemensam nämnd för att förvalta 

valfrihetssystemet och en gemensam funktion för biståndsbedömning.  

- Biståndsbedömarens roll blir än mer viktig i ett valfrihetssystem. Vi 

kommer att satsa på att vidareutbilda personer i denna roll. 

I Leksand tog man beslutet att införa LOV med politisk enighet över blockgränsen. 

Det ger företagen en tydlig signal om långsiktighet.  

- LOV har kommit för att stanna. Politiken ska hålla fast vid kursen så att 

företagen vågar etablera sig. Man måste se införandet av valfrihetssystemet 

i ett långsiktigt perspektiv. Förändringsprocesser tar tid. Den fulla effekten 

av LOV får vi kanske först om 10 år, med en mogen marknad, flera 

företag, aktiva kunder och politiker som bättre kan följa upp verksamheten. 

Genomlysningen av den egna verksamheten har varit positiv. För framtiden gäller 

det att man kan säkerställa kvalitet. Införandet av LOV ställer ökade krav på 

system för uppföljning och kontroll.  

- Att hitta bra system och metoder för att följa upp och säkerställa kvalitet 

blir alltmer viktigt. Att detta system accepteras av alla är en ännu större 

utmaning. Vi har inte alltid haft kontroll på att den som fått beslut om fem 

timmar verkligen får dessa timmar. Vi politiker måste vara snabbare att 

mäta och följa upp. Egenregin kommer att stå mer på tå och bli mer 

flexibel. Vi kommer nu att bli bättre på uppföljning och kontroll så att våra 

pensionärer får det de ska ha. 

 

Annette Riesbeck (C), kommunstyrelsens ordförande i Rättvik 

LOV gav mer politisk turbulens än Annette hade förväntat sig.  Att hantera den 

politiska processen var utmanande. Det blev många och långa diskussioner. 
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- Vi fick vrida och vända på alla aspekter. Allt drogs till sin spets. Det var 

säkert bra men blev ganska tungrott.  Den politiska diskussionen ledde till 

att vi ställde höga krav både på vår egen organisation och på företagen. 

Annette menar att samarbete är en förutsättning för att införa LOV i små 

kommuner. Men vi var i otakt med Leksand. Det innebar ett visst 

irritationsmoment.  

- Men vi var i otakt med Leksand. Det innebar ett visst irritationsmoment. 

Vi skulle ha haft större förståelse för olikheter, bättre politisk synkning och 

väntat in varandra.  

Det finns fortfarande starkt motstånd mot LOV. Oppositionen har flaggat för att 

riva upp beslutet om det blir ett maktskifte vid nästa val.  

- Vi hade inte gjort hemläxan tillräckligt bra och fick ta smällarna i en tuff 

politisk match. Vi gick för snabbt fram, vi hade behövt mer tid. 

Det fanns oklarheter om vad som skulle MBL-förhandlas. Personalavdelningen var 

osäker och från SKL fick man inte heller tydliga besked.  

 

- Det var viktigt att reda ut frågetecken, skapa förståelse och även att 

uppmuntra kvinnor att starta företag. Det finns intresse bland personalen 

men ännu har ingen startat.  

LOV har inneburit en morot för egenregin. De är mer serviceinriktade och de äldre 

är nöjdare än tidigare. Men egenregin klarar inte att få ekonomin att gå ihop med 

den fastställda timersättningen. 

- De är på god väg och jag tror de kommer att klara de fastställda nivåerna, 

men det krävs mer trimning av verksamheten.  

Annette konstaterar att det är ganska få företag som etablerat sig och att det är få 

kunder som väljer privata utförare. 

- De som redan har hemtjänst väljer sällan om. Det är främst nya kunder 

som väljer.  Vi har haft mycket negativ press kring LOV och våra äldre är 

inte så benägna att välja. Då blir det inte lika attraktivt för företagen att 

etablera sig. Men det måste få ta några år innan allt är på plats. På sikt 

kommer detta att växa. 

 

Johanna Munters, f.d. kundansvarig tjänsteman i Leksand och Rättvik 

Medan den politiska processen gick snabbt i Leksand blev det många politiska 

diskussioner i Rättvik och beslutsprocessen tog längre tid.   

- Trots det upplever jag att tjänstemännen är mer positiva till LOV i Rättvik 

än i Leksand. Kommunerna har gått i otakt och jag ser att de har olika 

ambitioner. Rättvik har LOV i full drift. Där är det fler personer som valt 

privata utförare än i Leksand. Efter ett år är Leksand fortfarande i viss mån 

kvar i implementeringsstadiet och behöver något som ytterligare kan 
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stimulera valfrihetssystemet medan Rättvik står inför en utveckling av 

LOV.   

Den primära anledningen med införandet av LOV var att öka valmöjligheten för 

den enskilde. Men från politiskt håll fanns även viljan att sänka kostnaderna i 

hemtjänsten. Det ledde till att ersättningsnivån hamnade på en schablonmässigt 

framräknad timkostnad dels utifrån kommunernas faktiska kostnad och dels utifrån 

ett rikssnitt t.ex. gällande lokalhyror, förklarar Johanna. 

- Idag ser man att varken egenregin eller företagen klarar att leverera 

tjänsterna för 375 kronor per timme, som är den beslutade 

ersättningsnivån. Den faktiska kostnaden är svår att beräkna för egenregin 

då tidsmätningssystemet inte är helt tillförlitligt. Jag tror att egenregin kan 

pressa sina kostnader betydligt mer utan att kvaliteten försämras. Sannolikt 

skulle egenregin ha varit mer förankrad i valfrihetssystemets innebörd och 

fått tillfälle att arbeta mer med ekonomisk kontroll på kostnader och dylikt 

innan LOV sjösattes. Detta skulle också ge den fastslagna timersättningen 

mer tyngd utifrån konkurrensperspektivet med en kommunal verksamhet 

som inte går med underskott 

 

Införandet av LOV har resulterat i en omfattande genomlysning av egenregin och 

bättre ekonomisk kontroll. 

- Kunden är mer i fokus nu än tidigare. Vi har ett rambeslut på 10 timmar 

inom servicetjänster som varje kund får disponera. Kunderna får vara med 

och bestämma om innehållet.  

Kontroll och uppföljning är viktigt. Johanna har genomfört kontroll- och 

uppföljningsmöten hos tre företag. De utgick från förfrågningsunderlaget. 

- Ett av företagen levde inte upp till kvalitetskraven och fick inte ta emot 

kunder innan de åtgärdade och uppfyllde kraven i förfrågningsunderlaget. 

 

Hösten 2011 godkändes och ackrediterades fyra privata utförare som tecknade 

avtal med båda kommunerna. Ett par utförare valde i ett tidigare skede att säga upp 

avtalet med Leksands kommun, då man upplevde att marknaden rörde sig mycket 

sakta.  Idag finns två företag kvar och de har endast en kund var, varav en har 

tillkommit på grund av ickevalet. 

 

- När ett företag har blivit godkänt borde de få träffa olika nyckelpersoner i 

kommunen för information om krav och förväntningar, få utbildning i 

kommunens verksamhetssystem och att få tillfälle att ställa frågor.  

 

Anneli Pettersson, avdelningschef, vård och omsorg i Leksand  

Anneli är ansvarig för hemtjänsten i Leksands kommun. Under sig har hon fyra 

enhetschefer.  

Att införa ett helt nytt system tog mycket tid och kraft av enhetscheferna. Det blev 

många diskussioner i de olika hemtjänstgrupperna.  
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- Att vara enhetschef kräver ett modigt ledarskap. Min roll är att lotsa och 

stödja enhetscheferna. Omställningen från ett system där man får pengarna 

innan jobbet är utfört till ett prestationsbaserat system måste få ta tid.  Alla 

är ännu inte med i båten.   

Anneli menar att de hade behövt mer tid och gärna en extra resursperson som stöd 

till sina enhetschefer.  Personalen fick informationen allt för sent.  

- Vi borde ha involverat och informerat dem mycket tidigare. Det hade 

underlättat vårt arbete senare. Det är viktigt att personalen förstår det nya 

systemet. Ju mer de förstår desto större blir acceptansen.  

Det är tufft att klara ekonomin med en timersättning på 375 kronor för utförd tid. 

Egenregin har höga omkostnader för exempelvis nattpatrull, bilar, IT och telefoner. 

Allt ska rymmas i ersättningen. Overheadkostnaderna är nu cirka 100 kr per timme. 

Ersättningen skulle behöva ligga på 480 kronor per timme för att de ska klara 

ekonomin. 

- Jag hoppas vi ska klara av att effektivisera verksamheten. Vi måste kapa 

kringtiden som idag ligger på 35 %. Den ska ner till 25 %.  I centralorten 

har vi många korta besök och då blir det mycket kringtid. Det handlar om 

logistikplanering. För att få ökad flexibilitet kommer vi att samlokalisera 

våra sju hemtjänstområden. 

LOV har ändå fört med sig mycket som är positivt, menar Anneli.  

- Vi har anställt tre personer som arbetar med planering. Jag har mer kontroll 

på antal utförda timmar, antal kunder och vad de olika delarna kostar. 

Rättsäkerheten har ökat. Idag får de äldre det som beslutats i biståndet. 

Personalen är medveten om att det är tiden hos kund som ger oss pengar.  

Anneli är positiv till konkurrens och hoppas att Leksand ska få fler LOV-företag. 

- LOV är bra både för kunderna och personalen. Vi har nu ökat kundfokus 

och personalen får fler arbetsgivare att välja bland. Kunderna är ovana att 

välja. Det kommer att ta några år innan de blir vana att välja.  

 

Tage Gradin, verksamhetschef för äldreomsorgen i Rättvik  

Tage är chef över hemtjänsten i Rättvik med fyra enhetschefer.  

- Det är spännande med konkurrens! Det är många saker som ställs på sin 

spets. Den största förändringen är att vi nu får ersättning för utförd tid.  

Det finns fortfarande motstånd hos vissa medarbetare som ifrågasätter att 

kommunen överhuvudtaget infört LOV.  

- Det är svårt att lära gamla hundar sitta. Nu ska all tid registreras och 

personalen känner större stress. Vi informerar och diskuterar och det börjar 

ge effekt. Nu kan de bli glada över en ny kund för att de inser att det 

innebär en intäkt.  

Personalen fick för lite information initialt. Det hade behövts många fler 

informationsmöten för personalen. 
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- Det var många detaljfrågor som inte var utredda och vi chefer kunde inte 

informera personalen i tillräcklig utsträckning. 

När LOV skulle införas var Tage rädd att tappa duktig personal, att de skulle starta 

eget eller börja hos ett privat företag.  

- Men det har inte inträffat. Det är bara några timanställda som fått fast jobb 

hos ett privat företag. 

Det är en utmaning att få ekonomin att gå ihop.  

- Vår målsättning är förstås att vi ska klara oss på den fastställda 

ersättningsnivån, men det tror jag inte vi klarar idag. Vi måste minska 

kringtiden och tid som vi inte kan debitera, till exempel insatser som vi 

utför på uppdrag av distriktsköterskan. 

Tage har synpunkter på förfrågningsunderlaget. 

- I vissa delar är det lägre krav i förfrågningsunderlaget än de vi ställer på 

egenregin. Förutsättningarna för LOV är kanske inte i alla delar anpassade 

till glesbygd utan förutsätter en större stad med tätare befolkning. När vi 

har haft LOV ett år är det rimligt med en avstämning för att se vad som bör 

ändras. 

För att klara konkurrensen ställs nya krav på organisation, planering och 

redovisning. Men som kommunal hemtjänst finns ett förtroendekapital att vila mot. 

- Kommunen känns trygg och pålitlig. De flesta kunder är relativt nöjda med 

våra insatser. 

Fortfarande är många detaljfrågor ouppklarade och Tage vet inte vem som ska lösa 

problemen när LOV-samordnaren slutar sitt uppdrag. För att göra det enklare för 

företagen anser Tage att det skulle behövas en sammanhållande funktion mellan 

Rättvik och Leksand. 

- Vi försöker efter bästa förmåga att hantera alla frågor som dyker upp. Vi 

skulle även fortsättningsvis behöva en LOV-samordnare med ett tydligt ansvar 

för de här frågorna. 

 

Sune Westhed, Best Hemservice  

Startdatum: 2011 

Antal anställda: 3  

Verksamhet: Omvårdnad, service, ledsagning, Rut-tjänster 

Antal LOV-kunder: 8 

 

Sune har varit företagare inom byggbranschen sedan 80-talet. Nu är han egentligen 

pensionär. Men när hans fru och sonhustru började prata om att starta 

hemtjänstföretag väcktes entreprenören i Sune.  

- Jag gillar utmaningar. Det lät spännande med hemtjänst. Jag är ju själv 

pensionär och inser att vi blir allt fler. Marknaden kommer att växa.  

Kunderna är de stora vinnarna. Vi gör mer än de beslutade insatserna och 
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kunderna är nöjda med leveransen från Best Hemservice.  Egenregin har 

också ryckt upp sig. Även kommunen vinner på LOV eftersom de har en 

lägre kostnad idag. 

Sune menar att det finns många brister i kommunens information och 

förfrågningsunderlag. Redan på de inledande informationsträffarna protesterade 

Sune mot den tänkta ersättningsnivån.  

- Vi fick varken rätt eller tillräcklig information som nystartat företag. Även 

informationen till invånare och personal var bristfällig. Jag såg också 

direkt att ersättningsnivån var för låg. Och det har ju visat sig nu när vi 

kört några månader. Jag jobbar gratis och verksamheten går ändå back 

varje månad. Jag har diskuterat detta med både politiker och tjänstemän.  

Enligt förfrågningsunderlaget måste alla utförare erbjuda sina tjänster i hela 

kommunen. Det kan bli långa resor till enstaka kunder i ytterområdena. 

Ersättningen skulle behöva höjas rejält utanför centrum för att verksamheten ska gå 

ihop.  

På grund av ersättningsnivån har Sune tagit ett drastiskt beslut. 

- Vi drar oss ur Leksand till hösten. Det var ett svårt beslut, men jag måste 

se sanningen i vitögat. Det går helt enkelt inte med för låg ersättning. 

Tyvärr är jag inte ensam. Det är fler företag som sagt upp avtalet med 

Leksand.  Om det skulle bli en förändring och politiken höjer ersättningen 

är jag beredd att ompröva mitt beslut.  

 

Anita Eriksson, OmsorgsCompagniet AB 

Startdatum: 2003 

Antal anställda: 4 i Leksand/Rättvik och 600 totalt i hela landet 

Verksamhet: Hemtjänst, assistans, Rut-tjänster, avlösning/ledsagning, boende och 

boendestöd 

Antal LOV- kunder: 9 

 

Anita har många års erfarenhet från hemtjänst och har arbetat i både kommunal och 

privat regi. De senaste tre åren arbetade hon inom hemtjänsten hos 

OmsorgsCompagniet i Stockholm.  När företaget blev godkänt som privat utförare 

av hemtjänst i Rättvik och Leksand anställdes Anita Eriksson som samordnare för 
lokalkontoret. Det som driver Anita är att skapa bra hemtjänst. Hon menar att 

kunderna är de stora vinnarna. 

- Vi lever vår värdegrund - alla människors lika värde och rätt att vara olika 

andra. Våra tjänster utformas efter deras individuella behov, önskemål och 

resurser. Vi ger kunderna individuellt utförda tjänster, erbjuder 

tilläggstjänster och de får bättre kontinuitet. 

Diakonin i Rättvik har bjudit in alla utförare till träffar med värdefullt 

erfarenhetsutbyte. Kunderna är inte vana att välja privata företag för hemtjänst och 
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det finns stor okunskap om LOV. Att få nya kunder som väljer hemtjänst eller 

personlig assistans hos OmsorgsCompagniet, kommer att ta sin tid, menar Anita.  

- Vi har nu vi fått våra första kunder. De är mycket nöjda med vår hemtjänst, 

personlig assistans och våra tilläggstjänster som städ, fönsterputs mm. 

Förhoppningsvis kommer det att ge ringar på vattnet. 

 

 

Goda råd från Leksand och Rättvik 

 Spara pengar och tid genom att ta del av andra kommuners erfarenheter. 

 Som politiker: Var påläst och stärk argumenten. Överlämna inte frågan till 

tjänstemännen.  

 Utredning och införande måste få ta tid, minst tre år. Ge den politiska 

processen tid. 

 Ha en LOV-samordnare som äger frågan både under och efter införandet. 

 Skapa god relation med företagen genom stöd och information från 

kommunens tjänstemän. 

 Informera tidigt och löpande kunder och medborgare om LOV. 

 Informera och utbilda politiker, berörda tjänstemän, enhetschefer och 

hemtjänstpersonal om LOV. 

 Gör noggranna beräkningar av faktisk kostnad per timme. 

 Sätt rätt ersättningsnivå så att företagen och egenregin kan klara sina 

leveranser.  

 Tillför resurser för implementeringen. 

 Skaffa ett enkelt och välfungerande tidmätnings- och uppföljningssystem 

med tillförlitlig statistik. 

 Säkerställ att företagen levererar kvalitet. 

 Ompröva förfrågningsunderlaget när ni fått erfarenheter i skarpt läge. 

 

 

”Många äldre är missnöjda med kommunens hemtjänst, men vågar inte välja bort 

kommunen. De privata utförarna är oprövade kort. Äldre vågar inte byta.” 

Gunilla Hansson, pensionär och representant för SPF i Leksand 

 

”Jag tycker inte om LOV. Det har tydligen inte blivit så populärt heller. De är lite 

konservativa i byarna här och det är väl lite typiskt glesbygd. Det blir svårt för 

företagen att överleva om ingen väljer dem. ” 

Bo Lindahl, pensionär och vice ordförande i kommunens pensionärsråd samt 

ordförande i PRO i Rättvik 
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5 Trosa 

”Det måste finnas en bärare av LOV för att införandet ska lyckas.” 

 

Trosa ligger i Södermanlands län och har knappt 11 500 invånare. Till ytan är 

kommunen 211 kvadratkilometer. Den politiska majoriteten består av M, C, FP, 

KD. 

 
LOV i Trosa 

Startdatum: 2009-07-02  

Tjänster: Service, omvårdnad 

Antal godkända företag: 5 

Antal kunder totalt: 215 

Antal kunder som valt privata utförare: Ca 10 för omvårdnad och ca 98 för service 

(5 respektive 45 %) 

 

 
Trosa kommun införde kundval 2002, redan innan LOV trädde ikraft. Efter 

politiskt maktskifte valde den nya majoriteten att avveckla kundvalet. Men 2009 

införde kommunen kundval på nytt.  

När valfrihet infördes för andra gången inledde kommunen en dialog med 

marknaden direkt när utredningsarbetet påbörjades. Det blev startskottet till en 

förtroendefull relation och bra dialog mellan kommun och företag.  

Förfrågningsunderlaget utformades i dialog med företag verksamma i branschen 

och är det tunnaste i Sverige. Trosa, Gnesta och Nyköping har liknande 

förfrågningsunderlag och det finns privata utförare som arbetar över 

kommungränserna.  

Idag är fem företag godkända. Fyra av företagen var etablerade sedan tidigare inom 

service och städ. Ett par företag är nystartade. De flesta företagen erbjuder enbart 

service. Kunder som enbart har servicetjänster väljer ofta privata företag. Får de 

sedan behov av omvårdnad väljer de ofta kommunen som leverantör. Det är en 

fördel för kunderna att få städning på önskad tid utan konkurrens med olika 

vårdinsatser. 

Trosa har hittills tagit emot studiebesök från ett 40-tal andra kommuner. Strömmen 

av studiebesök visar att kommunens strategi har varit framgångsrik. 

 

Martina Johansson (C), Vård- och Omsorgsnämndens ordförande 

Valfrihet för den enskilde att kunna påverka sin vardag, det var den starkaste 

drivkraften för Martina Johansson när Trosa införde LOV. Reformen har medfört 

ökat kundfokus och nöjdare kunder.  

- Känslan av egenmakt är viktig för kunden och personalen förstår varför de 

är på jobbet. Det bidrar till högre kvalitet i utförandet.  
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En annan ambition var att stimulera till fler privata företag. Martina är nöjd med att 

Trosa idag har fem externa utförare utöver egenregin.  

- Konkurrens är bra. Då kommer kvalitet i fokus. Och för att få konkurrens 

måste det finnas minst två utförare.   

Martina betonar vikten av att ha god dialog med de privata utförarna. Tillsammans 

med förvaltningschefen deltar hon i dialogmöten med företagen.  

- Det ger en signal till företagen att vi politiker tycker att de är viktiga. För 

att säkerställa kvalitet har alla företag full tillgång till förvaltningschefens 

kompetens. Det ger de små företagen trygghet. Det blir farligt om man 

struntar i dialogen och gömmer sig bakom ett avtal. Vårt 

förfrågningsunderlag är inte så detaljerat. När det uppstår problem löser vi 

dem under resans gång. Vi bygger samarbetet på tilliten att både 

kommunen och företagen har samma mål – att skapa en bra vård och 

omsorg.  

Samarbete och dialog är framgångsreceptet för Trosa även internt i kommunen. 

Två gånger per år träffas ledande politiker och tjänstemän under 24 timmar för att 

under informella former lyfta alla typer av frågor, stora som små.  

- Vi har ett fantastiskt bra samarbete mellan politiker och tjänstemän. Det är 

en av förklaringarna till vår framgång. Hela den kommunala 

organisationen genomsyras av en företagaranda. Jag är öppen för att införa 

LOV även inom äldreboende men då krävs en bred politisk 

överenskommelse.  

Många kunder har valt att få servicetjänster från något av de privata företagen och 

vård från kommunen. Det förvånar Martina att det endast är nio personer som valt 

omsorg från privata företag.  

- Det kan bero på vår historia, att vi infört valfrihet två gånger. Det kan 

finnas en rädsla att valfriheten försvinner igen. Man kanske också känner 

otrygghet att byta utförare för den personliga omvårdnaden. 

Nämnden kommer till hösten att sätta tydliga mål för bland annat bemötande, 

riskbedömning och resultat i öppna jämförelser. Det handlar om att sätta rätt mål 

som går att följa upp.  

- Det är viktigt att kvaliteten blir bra oavsett utförare. Idag gör vi 

uppföljning mest med ”fingertoppskänsla”. I en liten kommun är det svårt 

att dölja något som inte fungerar. Om vi har mål som utförarna inte når 

kanske det beror på att vi kräver för mycket i förhållande till de pengar vi 

betalar. Då uppstår ett dilemma: Ska vi höja ersättningen eller sänka 

ambitionsnivån? Om vi inte har råd – ska vi då höja skatten? 

 

Jeanette Sander, f.d. vård- och omsorgschef (slutade tjänsten i Trosa 

sommaren 2012) 

Trosas viktigaste verktyg och framgångsfaktor har varit dialogen. Kommunen 

involverade företagen och gjorde dem delaktiga under hela processen.  
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- Jag ställde mig frågan: ”Vem vet bäst vet hur vårt förfrågningsunderlag bör 

utformas?” Det måste vara entreprenörerna som ska driva verksamheten. 

Jag bjöd in både små och stora företag i vård- och servicesektorn inom en 

10 mils radie. Jag bjöd även in stora aktörer som har sin bas i Stockholm.  

Det kom 20 företag till första träffen. Under mötet fick företagen information om 

hur kommunen arbetar och hur långt man kommit i processen. Företagen fick 

möjlighet att tycka till om innehållet i förfrågningsunderlaget. 

- Vi var genuint intresserade. Det märkte företagen. När vi efter mötena 

skickade ut förslag kände företagen igen sig. Det var en bekräftelse på att 

vi lyssnat på deras argument. Även om vi inte kunde acceptera allt försökte 

vi att i största möjliga utsträckning ta hänsyn till företagens synpunkter och 

förslag.  

Mötet var inledningen till ett nära och förtroendefullt samarbete mellan kommunen 

och företagen. Jeanette uppmanade företagen att ringa om de kom på nya idéer 

eller om de ville diskutera något. Alla utförare hanterades på ett likartat sätt. 

Företagen inkluderades i kommunfamiljen.  

I maj 2009 fanns första förslaget till kommunens förfrågningsunderlag.  

- Vi uppmanade företagen att höra av sig, vi bad om deras reflektioner och 

reaktioner: ”Här står vi nu. Hur känns det här för er?”  Det var en process 

mellan oss och företagen. 

Istället för att ta in externa experter i form av konsulter lyssnade kommunen på 

företagen. Detta väckte företagens intresse och engagemang redan på ett tidigt 

stadium. Företagen blev direkt involverade i processen. 

- Vi fick massor av feedback och information från företagen. Upplägget 

gjorde att vi sparade åtminstone ett år i utredningstid.  

Både vård- och omsorgschef och MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska, är fria 

resurser för såväl egenregin som för de privata utförarna. Det har stimulerat till god 

kontakt med företagen.  

Dialogen förs i olika former och i olika konstellationer. Löpande uppföljning sker 

per telefon en gång per månad. Man träffas i grupp två gånger per termin. Ibland 

deltar även nämndsordförande.  

- Dialogen som verktyg har skapat förtroende och kvalitetskontroll. Det är 

inte svårt. Man måste bara våga bjuda in och se företagen som en del av 

den egna organisationen. Om jag ska göra om denna resa någon gång 

kommer jag att ha ett exakt likadant upplägg. 

Kommunen underlättade på olika sätt etableringen av företag, till exempel med 

geografisk områdesindelning, genom att behålla nattpatrull i kommunal regi och att 

entreprenörerna själva får bestämma sitt kapacitetstak. 

- Ett av våra företag startade med ett tak på 4,5 timme per vecka. Idag har 

hon 15 anställda. Det har varit spännande att se det lilla enmansföretaget 
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utvecklas till ett större företag med många anställda. Man måste ge 

företagen förutsättningar att växa succesivt. 

Att behålla nattpatrullen i egenregi gör att kommunen har kontinuerlig kontakt med 

de kunder som har störst omvårdnadsbehov. Det är en kvalitetskontroll att fler 

utförare besöker samma person. 

- I en liten kommun finns en närhet till kunden som gör det enklare att 

bevaka kvaliteten. Kunderna är också själva bra på att bevaka kvalitet och 

ge snabb feedback om någonting inte fungerar. 

Kommunens egenregi fick sätta normen för kompetenskrav på personal och chefer. 

- Personalen ska ha minst undersköterskekompetens. Vi diskuterade högre 

kompetenskrav för chefer, men eftersom vi accepterar den nivån i 

egenregin fick det bli normen. 

Trosa har infört en SAS, socialt ansvarig socionom, som bevakar att alla insatser 

enligt socialtjänstlagen håller rätt kvalitet.  

Godkända leverantörer och egenregin presenteras på ett enhetligt sätt på hemsidan 

och i en broschyr som handläggarna har med sig varje gång de besöker en ny kund. 

När kunden valt utförare gör handläggarna en beställning hos vald leverantör. 

Ickeväljare tillfaller kommunen. Det var en tydlig politisk vilja.  

- Vi har pratat mycket om handläggarnas nya roll. De är nyckelpersoner som 

måste vara med och diskutera och reflektera under hela förändringsresan. I 

vår kommun har de varit med om att införa valfrihet två gånger. De har 

varit delaktiga i studiebesök och dialogmöten med företagen och de är bra 

på att vara tydliga och opartiska.  

Ersättningsnivån bygger på en kalkyl som är fullt transparent för företagen.  

- Innan man inför LOV är det viktigt att veta vad hemtjänsten kostar. För oss 

tog det ett år att göra denna hemläxa. Många kommuner börjar istället med 

en fiktiv ersättningsnivå.  

Införandet av LOV har stärkt egenregin. De utför uppdrag på samma villkor som 

de privata.  

- De fick stöd på ett likartat sätt som de privata utförarna. Egenregin har 

genomgått en kvalitetsresa och har nu bättre kontroll. De vet vilket 

uppdrag de har och yrkesstoltheten har ökat.  

Idag redovisar egenregin direkt i kommunens IT-system medan företagen redovisar 

via papper. Ett nytt system är på gång där alla utförare ska redovisa via 

mobiltelefoner.  

- Vår utgångspunkt är att alla utförare ska ha lika stor ersättning baserad på 

utförd tid. Effektiv tid hos kund låg tidigare på 60 %. Nu har vi ett snitt på 

72 %. Personalen vet att tid hos kund ger pengar. De stressar mindre. 

Företagen får en momskompensation. Egenregin klarar sig på den 
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fastställda ersättningsnivån. Om det skulle uppstå underskott i egenregin 

får de ta med sig det till nästa år. 

LOV är nu väletablerat i organisationen och bland tjänstemännen. Det blir därför 

en smidig övergång när Jeanette till sommaren slutar sin tjänst. Jeanettes 

efterträdare skolas in under våren. 

- En LOV-process blir aldrig klar. Det är en ständig utveckling. Man måste 

arbeta för att hela tiden bli bättre. Det måste finnas en bärare av LOV för 

att lyckas. 

 

Ely-Ann Lillsebbas, enhetschef, hemtjänsten 

 

För egenregin är det en utmaning att matcha företagen. 

- LOV fick oss att vakna till och få större brukarfokus. För att få kunder 

måste vi vara lika alerta och serviceinriktade som de privata 

entreprenörerna.  

Ely-Ann förväntade sig att egenregin skulle avlastas en del servicetjänster och 

fokusera på omvårdnad. Så blev det också.  

- Nya kunder är relativt friska och behöver enbart servicetjänster. De väljer i 

första hand privata utförare. Vi har ett bra samarbete med de privata 

entreprenörerna och köper tjänster av dem när vi inte hinner utföra allt 

själva. 

Egenregin har stor andel av omvårdnadstjänsterna. Enligt Ely-Ann beror det dels 

på att företagen inte är särskilt intresserade av omvårdnadstjänster och dels på att 

kunderna tycker att det känns tryggt med kommunen.  

- Vi har bevisat att vi är duktiga på omvårdnad. Vi har ju också ansvar för 

hemsjukvården och det blir enkelt att samordna insatserna. Kommunen står 

för trygghet. Vi finns tillgängliga dygnet runt 365 dagar per år. I framtiden 

tror jag att kommunens hemtjänst kommer att bli mer specialiserad på 

personer med stort omvårdnadsbehov. 

 

Sussie Israelsson, Naturdesign 

Startår: 2000 

Antal anställda: 6 

Verksamhet: Omvårdnad, service och RUT-tjänster 

Antal LOV- kunder: 37 

 

Naturdesign startade som ett snickeri. Företaget producerade olika träprodukter. 

Försäljningen gick dåligt och verksamheten gled med tiden över till renovering och 

städtjänster.  
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- Jag såg en förfrågan om upphandling av städning. Min faster drev ett 

städföretag. Med hennes hjälp lämnade jag in ett anbud - och fick 

uppdraget.  

Verksamheten som började med städning utökades mer och mer. Kunderna 

behövde hjälp med lite av varje.  

- Jag hjälpte dem till exempel att betala räkningar och göra inköp. Då föddes 

idén att starta ett hemtjänstföretag.  

Sussie ringde till Jeanette Sander på Trosa kommun och berättade att hon gärna 

ville sälja sina tjänster. Naturdesign blev det första godkända LOV-företaget i 

Trosa. Det brukar ta tid att få kunder, men Sussie fick en rivstart. 

- Kommunen hade precis beslutat att införa LOV. Det hade jag ingen aning 

om. Jag fick direkt 30 städkunder och 20 kunder som behövde hjälp med 

inköp. Jag fick börja anställa.  

Under en semester i Thailand inspirerades Sussie till fortsatt kvalitetsarbete. 

Tvätten kom till hotellrummet i prydliga högar, välstruken.  

- Jag tänkte att så ska vi leverera tvätten till våra pensionärer. Vi stryker, 

manglar, märker upp och viker all tvätt. Men vi har fått strida för höjd 

kvalitet eftersom det kostar mer.  

Andra viktiga kvalitetsfaktorer är kontinuitet och att rekrytera rätt personal. 

- Det blir tryggt för de äldre när samma person kommer. Vi söker personer 

som är pigga, glada och hjälpsamma. Vår personal ska vara små 

glädjespridare. Allt annat kan man lära sig.  

Drivkraften för Sussie är att göra en bättre hemtjänst.  

- Vi har fått så mycket positiv respons och uppbackning från såväl kunder 

som andra företag. Det är inte svårt att driva företag när man får så mycket 

stöd. 

 

Goda råd från Trosa 

 Förklara för politiken hur viktigt det är med långsiktighet både för 

kunderna och för företagen. 

 Ta del av erfarenheter från andra kommuner som infört LOV. 

 Informera alla intressenter före, under och efter införandet. 

 Förklara för personalen att LOV innebär att de får utföra arbetat på ett 

annat sätt - inte att de blir av med sina jobb. 

 Bjud in de presumtiva entreprenörerna till dialog och samarbete. 

 Beräkna vad den egna verksamheten kostar innan ni inför LOV. 

 Ställ inte för många detaljerade krav i förfrågningsunderlaget. 

 Granska företagen noga. Kunderna är en utsatt målgrupp. 
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 Ha ett enkelt förfrågningsunderlag och sätt igång! Upptäcker ni fel och 

brister går det att göra justeringar under resan. 

 

”Jag är jättenöjd med både kommunen och Naturdesign. Personalen behöver få 

lite beröm. De gör ett bra jobb.”  

 

Kerstin Åkerblom, pensionär med hemtjänst som omfattar både servicetjänster och 

omvårdnad 
 

”Det jag har hört är att alla är nöjda med de privata företagen.” 

Gunilla Lundgren, pensionär. 
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6 Reflektioner och rekommendationer 

 

LOV som drivkraft för utveckling 
Studien visar hur LOV resulterat i effekter för kunder, personal, kommun, egenregi 

och företag.  

 

Effekter för kunder 

”Kunderna upplever att kvaliteten förbättrats både hos egenregin och hos de 

privata företagen. Även om skillnaden inte är så stor mellan utförarna uppskattar 

de möjligheten att välja.” 

 

I ett valfrihetssystem får kunden ökat inflytande. Valfriheten omfattar val av 

utförare, val av innehåll och vilken person som utför tjänsten. LOV leder till ökat 

kundfokus vilket bidrar till ökad lyhördhet, förbättrad kontinuitet och bättre 

bemötande. Rättsäkerheten ökar när kunden erhåller det bistånd som är beslutat i 

rätt tid och med rätt innehåll.  

 

Effekter för personalen 

”Många tyckte inte att jag var riktigt klok som tänkte starta företag vid 58 års 

ålder men med nästan 20 års erfarenhet i bagaget hade jag inga farhågor.”  

 

När det uppstår konkurrens om kunderna ökar fokus på kvalitet och utveckling av 

verksamheten. Arbetssituation kan bli både mer utmanande och mer utvecklande. 

Med LOV uppstår även konkurrens om personal. I små kommuner och på 

landsbygden har den ofta kvinnodominerade hemtjänstpersonalen tidigare haft en 

begränsad arbetsmarknad med få karriärvägar. För dem öppnas nu nya möjligheter 

att starta egen verksamhet och de får fler arbetsgivare att välja mellan. 

Konkurrensen om arbetskraften kan leda till bättre villkor och högre status för 

yrket.  

 

Effekter för kommunen 

”LOV är den bästa kvalitetsdrivande modell en kommun kan ha för att få kontroll 

på sin egen verksamhet”  

 

Med valfrihetssystem förändras och skärps kraven på styrning, uppföljning och 

kontroll av verksamheten. Kommunen ökar sin kompetens inom detta område och 

förbättrar sina rutiner. Denna utveckling kan spridas till andra verksamheter inom 

kommunen. Det finns exempel på att införandet av LOV lett till ökad samverkan 

både inom och mellan kommuner.  

 

Effekter för egenregin 

”Det är ett helt annat sätt att jobba nu. Vi måste tänka som ett företag för att få 

ekonomin att gå ihop och vi är på rätt spår.”  

 

Vid införande av LOV krävs en genomlysning av egenregin. Genomlysningen kan 

visa på både brister och förtjänster. Valfrihetssystem ställer krav på utveckling av 
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egenregin som nu ska kunna konkurrera med andra utförare. Det ställer krav på 

bättre kundbemötande, logistik och kostnadseffektivitet.  

Effekter för företag 

”Ett av våra företag startade med ett tak på 4,5 timme per vecka. Idag har hon 15 

anställda.”  

 

LOV skapar öppningar för etablering av nya företag och kan ge befintliga företag 

fler ben att stå på. I små kommuner och i glest befolkade regioner kan det innebära 

förbättrade möjligheter för företagen att överleva och utvecklas. Att bli godkänd 

LOV–leverantör kan dessutom vara en viktig kvalitetsstämpel som ger en positiv 

signal till företagets övriga kunder. 

 

Att införa LOV 
”Jag ställde mig frågan: ”Vem vet bäst vet hur vårt förfrågningsunderlag bör 

utformas?” Det måste vara entreprenörerna som ska driva verksamheten. Jag bjöd 

in både små och stora företag i vård- och servicesektorn inom en 10 mils radie.” 

 

Studien visar att det finns ett antal faktorer som varit av stor betydelse för ett 

framgångsrikt införande av LOV. 

 

Politikens roll 

Politikens engagemang och stöd är en viktig förutsättning för nå framgång med 

LOV. För dig som är politiker är det viktigt att du är påläst och kan dina argument. 

Gör dig inte beroende av tjänstemännens kompetens. Delta i dialog på möten 

internt och externt. Informera och utbilda alla politiker i LOV och ge utrymme för 

en politisk debatt över partigränserna. Det är viktigt att alla partier känner sig 

delaktiga både före och efter införandet. Eftersträva tydliga, blocköverskridande 

beslut. Långsiktighet är viktigt för att skapa trygghet - för kunderna, egenregin och 

företagen. 

 

LOV-utredningen 

Med LOV-utredningen lägger ni er plattform för att införa och leva med LOV. 

Tillsätt därför en kompetent projektledare, gör en grundlig genomlysning av den 

egna verksamheten, lär av andra kommuner och anpassa upplägg och 

genomförande till era lokala förutsättningar. Om ni anlitar en extern konsult är det 

viktigt att också någon i den egna organisationen deltar så att ni har egen 

kompetens kvar när utredningen är avslutad. Samordna gärna med grannkommuner 

för att dela på kostnader och få tillgång till rätt kompetens.  

 

Dialog och lärande 

Dialog är den framgångsfaktor som tydligast går som röd tråd genom alla 

intervjuer. Använd dialogen för att skapa delaktighet och för att få värdefull 

information. Identifiera, informera och involvera era interna funktioner som berörs 

av LOV, till exempel tjänstemän, chefer, omsorgspersonal och biståndsbedömare. 

För en öppen dialog med presumtiva och godkända utförare. Var transparent och 

håll dialogen levande inför, under och efter införandet. Dialogen är en källa till 

lärande för alla. 
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Skapa marknad  

Det är viktigt för alla kommuner som inför LOV att skapa förutsättningar för en 

fungerande marknad med flera utförare. I små kommuner och glesbygd är det extra 

viktigt. Uppvakta och bjud in presumtiva företag, samverka med företagar-

organisationer och näringslivskontor. Ni kan till exempel: 

 Underlätta för företag att starta i liten skala genom geografiska indelningar, 

låga eller inga kapacitetskrav, nattpatrull i kommunal regi, möjlighet för 

företagen att fakturera i förskott. 

 Säkerställa konkurrensneutral hantering av ickeval och kompetenskrav. 

 Samverka över kommungränser. Ett gemensamt eller likartat 

förfrågningsunderlag kan ge företagen större upptagningsområde. 

 Låta företagen vid behov hyra personal via kommunens resurspool. 

 Erbjuda företagen stöd och hjälp att ansöka om godkännande. 

 Ge företagen tillgång till kommunens kunskap och kompetens även efter 

införande – se dem som en del av den kommunala hemtjänsten. 

 

Ersättningssystem och ersättningsnivå 

Val av ersättningsmodell och ersättningsnivå måste ge både företagen och 

egenregin rimliga förutsättningar att klara sin ekonomi och leverera den kvalitet ni 

efterfrågar. I små kommuner och glesbygd är det extra viktigt att ersättningen även 

täcker restid. Det ska inte vara olönsamt att ha en kund i ett ytterområde. Utgå från 

kommunens faktiska kostnader för hemtjänsten inklusive alla overheadkostnader 

till exempel administration, fortbildning, semester, bilpark etc. Tänk igenom hur ni 

ska agera om det visar sig att egenregin inte klarar ekonomin. När underskott täcks 

i kommunala enheter måste företagen kompenseras i motsvarande grad. Utvärdera 

regelbundet både ersättningsnivå och ersättningsmodell i dialog med utförarna.  

 

Förfrågningsunderlaget 

Balansera värdet av höga, detaljerade krav mot värdet av låga trösklar för 

företagen. Vad är nödvändigt att reglera i förfrågningsunderlaget? Eftersträva 

målstyrning – inte detaljstyrning. Utvärdera och revidera förfrågningsunderlaget 

årligen. 

 

Uppföljning och utvärdering  

Uppföljningen har en styrande effekt på verksamheten. Välj därför era indikatorer 

omsorgsfullt. Vad vill ni styra mot? Vad behöver ni veta? Hur ska datainsamlingen 

gå till? Det är en utmaning att hitta rätt ambitionsnivå. För uppföljning av 

kundnöjdhet är muntliga samtal ett viktigt komplement till enkäter. 

 

Informera och stimulera era kunder att välja aktivt 

Informerade och aktiva kunder är en förutsättning för en fungerande marknad. För 

kunderna kan det finnas hinder att ta till sig information och att vilja eller våga 

välja. Ni har en viktig uppgift att säkerställa att informationen når ut, att kunderna 

förstår och att de inte får dåligt samvete om de väljer bort kommunen eller om de 

väljer om flera gånger.  

 Informera om valmöjligheten, utbudet av utförare och resultat från 

kvalitetsuppföljning på flera olika sätt till exempel muntligt vid 

utvärderingssamtal, med brev i samma kuvert som fakturan, via media etc. 
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 Informera flera gånger, varje år och när det tillkommer nya utförare. 

 Informera kunder, anhöriga och gode män, pensionärsorganisationer, 

landstingspersonal m.fl. 

 

Att leva med LOV 
”En LOV-process blir aldrig klar. Det är en ständig utveckling. Man måste arbeta 

för att hela tiden bli bättre.” 

 

LOV kräver engagemang även efter införandet. Avsätt tid och resurser också för att 

leva med LOV. 

 Även efter införandet bör ni ha en LOV–samordnare som fångar upp och 

driver LOV-frågor, samordnar och leder dialogen med alla intressenter. 

 Säkerställ att ni har en öppen, kontinuerlig dialog med både privata 

utförare och egenregin. Utbyt erfarenheter, följ upp och utvärdera 

samarbetet, inbjud till gemensamma utbildningar etc. 

 Utvärdera och revidera löpande förfrågningsunderlaget. 

 

LOV i små kommuner och glesbygd 
”Vi måste veta våra egna ingångsvärden innan vi tar in andra aktörer. Utförarna 

ska ha konkurrensneutrala villkor. Det är viktigt att ge rimlig ersättning så att 

både egenregin och företagen klarar ekonomin. Det får inte straffa sig ekonomiskt 

att leverera tjänster till kommunens ytterområden.” 

 

I små och i glest befolkade kommuner med förhållandevis få kunder och stora 

geografiska avstånd är det en utmaning att få en fungerande marknad. Det gör det 

extra viktigt att underlätta för företagen att starta och överleva på lång sikt. För 

utförarna ska det vara ekonomiskt möjligt att ta kunder i ytterområden, att börja i 

liten skala och att växa i egen takt. En liten kommun ger också fördelar, till 

exempel en närhet som gör det lättare att få både positiv och negativ återkoppling 

från kunder. Studien visar att det är möjligt att framgångsrikt införa LOV även i 

små och i glest befolkade kommuner. 

 


