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Svar på motioner om smartare upphandling av 
hemtjänst av Stefan Hanna (-)  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionerna. 

Ärendet 

Stefan Hanna (-) föreslår i en motion väckt 27 januari 2020 att starta ett 
upphandlingsprojekt kopplat till hemtjänsten där många av dagens leverantörer av 

hemtjänst bjuds in att delta i arbetet. 

Stefan Hanna (-) föreslår i en motion väckt 25 maj 2020 att starta ett 
upphandlingsprojekt kopplat till hemtjänsten där dagens leverantörer av hemtjänst 

bjuds in att delta i arbetet att utforma ett bättre fungerande upphandlingsunderlag. 

Då motionerna behandlar samma ämne hanteras de i samma ärende. 

Beredning 

Ärendet har beretts av äldreförvaltningen och kommunledningskontoret. Perspektiven 

för barn, näringsliv och jämställdhet bedöms inte relevanta med föreliggande förslag 
till beslut. 

Föredragning 

Hemtjänsten inom Uppsala kommun är idag upphandlad enligt Lag om 
valfrihetssystem SFS 2008:962 (LOV). Detta innebär att det råder fri etableringsrätt för 
de utförare som önskar att erbjuda hemtjänst till kommunens invånare, förutsatt att 
utföraren uppfyller de krav som kommunen ställer. Den enskilde invånaren får sedan, 
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efter att denne fått ett biståndsbeslut avseende hemtjänst, välja fritt bland de utförare 
som är godkända av kommunen.  

Utföraren är sedan enligt reglerna i valfrihetssystemet, och genom sitt avtal med 
kommunen, skyldig att utföra insatser hos den som valt utföraren, detta oavsett var 
den enskilde bor geografiskt i kommunen.  

Motionen framhåller svårigheterna att nå ekonomisk bärighet gällande insatser inom 

hemtjänsten i kommunens landsbygd, liksom den eventuellt negativa påverkan det 
kan ha rörande logistik och miljö. Äldrenämndens bedömning är att detta är något som 
redan idag beaktas, genom exempelvis differentierad ersättning till utförare vid 
insatser inom tätorten och landsbygden.  

För att möjliggöra andra upphandlingsformer skulle en begränsning av nuvarande 
upphandlingar enligt LOV krävas, genom att vissa områden skulle exkluderas ur 

valfrihetssystemet avseende etablering för nya eller existerande utförare. Detta skulle 
påverka valfriheten för den enskilde brukaren inom dessa områden negativt, om 
denne utifrån sin geografiska bostad skulle begränsas avseende val av utförare. 

Nämnden arbetar ständigt med förbättringar av valfrihetssystemet för att underlätta 
för utförarna och kommunen, och detta sker i tät dialog med kommunens nuvarande 

utförare, såväl med privata som med kommunens egen regi. Nämnden gör således 

bedömningen att inget nytt projekt kopplat till upphandling av hemtjänst behöver 

startas då ett kontinuerligt arbete sker i dialog med kommunens hemtjänstutförare.    

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt i ärendet. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 11 maj 2021 

• Bilaga 1, Motion om smartare upphandling av hemtjänst av Stefan Hanna (-) 
10 januari 2020 

• Bilaga 2, Motion om smartare upphanding av hemtjänst av Stefan Hanna (-) 

12 maj 2020 

 

 

 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

 

Lenita Granlund 

Förvaltningsdirektör 

 



                              2020-01-10 

Motion om smartare upphandling av hemtjänst 

 

Både kommunen och privata utförare har idag problem att få ekonomin att gå ihop för att 
utföra hemtjänst åt Uppsalabor som fått biståndsbeslut om dessa tjänster. Särskilt svårt är 
det att få verksamheten att ekonomiskt bära sig på Uppsalas stora landsbygder. Det finns 
också anledning att möjliggöra miljövänligare logistik till hemtjänstberättigade på 
landsbygden. För att förbättra möjligheterna för miljövänligare hemtjänstlogistik samt för att 
göra verksamheten mer ekonomiskt bärkraftig bör kommunen inleda ett projektarbete med 
dagens leverantörer om hur ett bättre avtal kan se ut för utförande av hemtjänst. Ett 
eventuellt upphandlingsscenario kan vara att dela Uppsala i 4-6 ”tårtbitar” där delar av 
staden ingår. I varje ”tårtbit” kan hemtjänstberättigade endast välja mellan egen regi och en 
privat utförare.  

 

Jag yrkar: 

Att starta ett upphandlingsprojekt kopplat till hemtjänsten där många av dagens 
leverantörer av hemtjänst bjuds in att delta i arbetet.  

 

Stefan Hanna 

Kommunalråd 

 

 

 



2020-05-12 

Motion om smartare upphandling av hemtjänst 

 

Både kommunen och privata utförare har idag problem att få ekonomin att gå ihop för att 

utföra hemtjänst åt Uppsalabor som fått biståndsbeslut om dessa tjänster. Särskilt svårt är 

det att få verksamheten att ekonomiskt bära sig på Uppsalas stora landsbygder. Det finns 

också anledning att möjliggöra miljövänligare logistik till hemtjänstberättigade på 

landsbygden. För att förbättra möjligheterna för miljövänligare hemtjänstlogistik samt för att 

göra verksamheten mer ekonomiskt bärkraftig bör kommunen inleda ett projektarbete med 

dagens leverantörer om hur ett bättre avtal kan se ut för utförande av hemtjänst. Ett 

eventuellt upphandlingsscenario kan vara att dela Uppsala i 4-6 ”tårtbitar” där delar av 

staden ingår. I varje ”tårtbit” kan hemtjänstberättigade endast välja mellan egen regi och en 

privat utförare.  

 

Jag yrkar: 

Att starta ett upphandlingsprojekt kopplat till hemtjänsten där dagens leverantörer av 

hemtjänst bjuds in att delta i arbetet att utforma ett bättre fungerande 

upphandlingsunderlag.  

 

Stefan Hanna 

Kommunalråd 
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