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Nämnden för hälsa och omsorg 

Ickevalsalternativ för personlig assistans enligt lagen om stöd och service för vissa 
funktionshindrade (LSS) och assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken (ASS) 

Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta 

att kontoret får i uppdrag att avsluta upphandlingen, enligt lag om valfrihetssystem (LOV), av 
ickevalsalternativet för personlig assistans enligt LSS/ASS från och med 1 februari 2014. 

att kontoret får i uppdrag att teckna avtal med Vård & bildning om att vara icke-valsalternativ 
för personlig assistans. 

Ärendet 
Nämnden fattade den 13 juni 2013 beslut om att snarast konkurrensutsätta all verksamhet som 
ännu inte har upphandlats, med några undantag. Kontoret gavs i uppdrag att återkomma med 
förslag på vilka verksamheter som bör omfattas av beslutet. 

Nämnden fastställde i februari 2011 förfrågningsunderlaget enligt LOV för icke
valsalternativet för personlig assistans enligt LSS/ASS. Ickevalsalternativet är till för den 
assistansberättigade som inte kan eller vill välja utförare. Fördelningen av assistansberättigade 
skulle göras enligt en turordningslista hos myndigheten. 

Ickevalsalternativet enligt LOV har inte utnyttjats. Samtliga assistansberättigade eller deras 
företrädare har hitintills valt utförare. Ingen av de 12 godkända utförarna har fått en kund via 
ickevalsalternativet. 

Kontoret menar, mot bakgrund av nämndens tidigare beslut om att all verksamhet ska 
konkurrensutsättas, att ickevalsalternativet bör upphandlas i kombination med andra insatser 
inom personlig assistans. I dagsläget har Vård & bildning exempelvis ansvar för kommunens 
yttersta ansvar i form av vikarieanskaffning vid ordinarie assistents sjukdom. Detta ansvar 
skulle kunna upphandlas i kombination med en upphandling av ickevalsalternativet. Kontoret 
avser att återkomma till nämnden hösten 2014 med ett förfrågningsunderlag. I avvaktan på 
nytt förfrågningsunderlag tecknas ett avtal med Vård & bildning om att vara icke
valsalternativ. 

Postadress: Uppsala kommun, Kontoret för hälsa, vård och omsorg, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 87 00 (växel) 

E-post: halsa-vard-omsorg@uppsala.se 
www.uppsala.se 



För kontoret för hälsa, vård och omsorg 

Inga-Lill Björklund 
direktör 


