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Nämnden för hälsa och omsorg 

Svar på fråga från Liza Boethius (V) gällande lag om valfrihetsystem 

Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta 

att fråga gällande tillämpning av lag om av valfrihetssystem från Liza Boethius (V) anses 
besvarad med vad som anförs i ärendet 

Sammanfattning 
Liza Boethius (V) har ställt en fråga om varför nämnden har tillämpat lag om valfrihetssystem 
(LOV) inom insatser som regleras av lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade 
(LSS). Hon menar att insatser enligt LSS inte omfattas av LOV. . 

I proposition 2008/09:29 lag om valfrihetssystem under rubrik 5.2 "Tjänster som kan anskaf
fas enligt lagen om valfrihetssystem" står att regeringen ser ingen anledning att begränsa LOV 
til l att endast avse insatser enligt socialtjänstlagen, SoL, utan anser att även insatser enligt 
LSS ska kunna omfattas av lagens tillämpningsområde. 

Lag om valfrihetssystem omfattar hälso- och sjukvård samt socialtjänster vilket är B-tjänster 
kategori 25 i bilaga 3 t i l l lagen om offentlig upphandling. Det är tjänster som exempelvis om
fattar äldreomsorg, social omsorg för personer med funktionsnedsättning, barnmorsketjänster, 
tjänster utförda av allmänpraktiserande läkare och tjänster för dagcenter, tjänster som kan 
kallas individuella välfärdstjänster och som lämpar sig väl för ett valfrihetssystem. 

Lag om valfrihetssystem gäller dock inte för tjänster inom barn- och ungdomsomsorg enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning EEG nr 2195/2002 av den 5 november 2002 om en 
gemensam terminologi vid offentlig upphandling. Detta på grund av att området i stora delar 
regleras av skollagen. 

I proposition 2008/09:29 lag om valfrihetssystem under rubrik 5.2 "Tjänster som kan anskaf
fas enligt lagen om valfrihetssystem" står följande: 
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"Den enskildes inflytande och medbestämmande är omistliga delar av stöd och service enligt 
lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS, oavsett vem som ansvarar för 
olika insatser och uppgifter. Detta inflytande och medbestämmande bör enligt regeringens 
bedömning inte vara mindre än den möjlighet att påverka som den enskilde har enligt social
tjänstlagen. Införs en möjlighet t i l l fritt val inom den verksamhet som regleras i socialtjänstla
gen, SoL, och som riktar sig t i l l personer med funktionsnedsättning, är det lämpligt att införa 
samma möjlighet för insatser enligt LSS. 

Införandet av valfrihetssystem enligt LOV kan öka uppmärksamheten på de krav som hu
vudmännen bör ställa på verksamheter med stöd och service enligt LSS samt tillgodose beho
vet av informationen ti l l brukare och anhöriga. Regeringen ser med anledning av detta ingen 
anledning att begränsa LOV till att endast avse insatser enligt SoL, utan anser att även insatser 
enligt LSS ska kunna omfattas av lagens tillämpningsområde. " 

Liza Boethius (V) hänvisar t i l l 1 § i lag om valfrihetssystem i sin fråga där endast socialtjäns
ter nämns. Flera kommuner och intresseorganisationer tog i sina remissvar t i l l propositionen 
2008/09:29 upp att de ansåg att det hade varit bra om det hade kunnat framgå tydligare att 
även insatser enligt LSS omfattas av lagens tillämpningsområde. 

Bilaga 1: Fråga t i l l nämnden för hälsa och omsorg från Liza Boethius (V) 

Kontoret för hälsa, vård och omsorg 

Inga-Lill Björklund 
Direktör 



Fråga till Nämnden för hälsa och omsorg 

Nedan finns utdrag ur Lagen om valfrihetssystern, §1 som tar upp Lagens 
tillämpningsområden, samt den bilaga i LOU som det hanvisas till. 

Nämnden tillämpar LOV när det gäller insatser jml LSS i form av daglig verksamhet och 
ledsagning. 

I LOV §1 tas det inte upp att LSS omfattas av lagen. 

Varför har nämnden då tillämpat LOV när det gäller LSS, daglig verksamhet och ledsagning? 
Finns annat lagmm eller tolkningar- som gäller som gör nämndens tillämpning av LOV möjlig 
i dessa avseenden? 

Uppsala 14 oktober 2013 

Liza Boethius (V) 

Lag om valfrihetssystem 

1 kap. Lagens tillämpningsområde 

Lagens omfattning 

1 § Denna lag gäller när en myndighet upprättar och tillämpar valfrihetssystem på följande områden 
- hälso- och sjukvård samt socialtjänster, B-tjänster kategori 25 enligt bilaga 3 till lagen (2007:1091) 
om offenthg upphandling. 

UR Lagen om offentlig upphandling. 

Förteckning över tjänstekontrakt (B-tjänster)Bilaga 3 
Kategori Beskrivning 
17 H o t e l l - och restaurangtjänster 
18 Järnvägstransport 
19 Sjötransport 
20 Hjälptjänster och tjänster i anslutning t i l l 

t ransporter 
21 J u r i d i s k a tjänster 
22 Rekrytering och u r v a l av personal, med undantag 

av anställningskontrakt 
23 Spanings- och säkerhetstjänster, med undantag 

av säkerhetstransporter 
24 Undervisning och yrkesutbildning 
25 Hälsovård och socialtjänster 
26 F r i t i d s - och idrottsverksamhet samt 

kulturverksamhet, med undantag av kontrakt som 
avser förvärv, utveckling, produktion e l l e r 
samproduktion av program som utförs av radio- och 
TV-bolag samt kontrakt om sändningstider 

27 Övriga tjänster 
Lag (2011:1030). 




