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Redovisning av beredd motion om konkurrensutsättning av
hemsjukvård genom LOV, motionär: Carina Lund (M)
Sammanfattning
Kommunfullmäktige överlämnade 2012-06-11, § 81, motionen till socialnämnden, för beredning.

Lag om valfrihetssystem (LOV) reglerar vad som ska gälla för de kommuner och landsting som vill konkunenspröva kommunala och landstingskommunala verksamheter genom att överlåta valet av utförare av stöd. vårdoch omsorgstjänster till brukaren eller patienten.
För anlitande av hemtjänsten inom Håbo konm1Un, gäller kundval enligt
LOV för service och omvårdnad.
I motionen föreslås att kundval även ska gälla för hemsjukvård.

Av motionen framgår bland allllat följande: "Det skulle innebära att brukare
som behöver både hemtjänst och hemsjukvård skulle få betydligt färre personal som konllner får att utföra biståndsbedömda uppgifter eftersom de
samtidigt också kan utföra uppgifter för hemsjukvården.
För konmmnen skulle det ilmebära lägre kostnader eftersom fäne resor behöver genomföras när man kan slå ihop arbetsuppgifter till ett och samma
tillfälle. "
Av socialnämndens yttrande över motionen framgår bland almat följande: "I
salnband med införandet av kundval i hemtj änsten diskuterades också om
k1ll1dval skulle införas inom den hemsjukvård som utförs av sjuksköterska.
Förvaltningens bedömning var att så, att det inte skulle ske då det bedömdes
fördyra VerkSalllheten franll"ör allt för att den kommunala organisationen av
dag- och kvällssjuksköterskor inte skulle kumla minska i sanllna omfattning
som knndema valde privata utförare.
Det är i sanmla!1hanget också viktigt att påpeka att det redall idag films ett
kundval vad gäller den delegerade hemsjukvården.
Förvaltningens bedönming är att ett införallde av kundval inom den hemsjukvård som utförs av sjnksköterskor skulle fördyra verksamheten. Det
skulle salmolikt bli en viss minskning av resor men bedömningen är att det
inte väger upp de nya kostnader som uppstår för ersättning till privata utförare.
Anledning till att det blir en kostnadsökning att införa kundval av hemsjnkvår'd enligt LOV är att de ersättningar som betalas ut till de privata utföEXPEDIERAD
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rama inte omedelbart kan ge utslag av besparingar i den kommunala organisationen.
Sjuksköterskornas organisation är mycket slimmad idag visar en jämförelse
med övriga kOtmlmner i länet. Att minska bemanningen i den kommunala
sjuksköterskeorganisationen i takt med att kunderna väljer privata utförare
kommer inte att vara möjligt, i vart fall inte så länge det är relativt få personer som väljer en privat utförare.
På ett antal års sikt och förutsatt att en relativt stor andel brukare väljer privat utförare är dock ett rimligt antagande att kundval inte medför annat än
möjligtvis begränsade kostnadsölmingar."
Nämnden beslutar föreslå att motionen avslås.
Beslutsunderlag

Motion2012-0S-30
Fullmäktiges beslut 2012-06-11, § 81
Socialnänmdens yttrande 201302-26, § 19
TjällSteskrivelse 2013-04-2S
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-0S-07, § 84
Kotmnunstyrelsens förslag till beslut. 2013-0S-20, § 103.
Styrelsen tillstyrker att motionen avslås.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet:
Yrkanden
Agneta HäggIund (S) med instänmlande från Eva Staake (S) yrkar bifall till
styrelsens avslagsförslag.
Carina Lund (M) yrkar, med instänunande från Fred Rydberg (KD) och Håkan Welin (FP), att fullmäktlige ska bifalla motionen.
Omröstning
Efter avslutad debatt konstaterar ordföranden att två förslag till beslut föreligger, nänlligen dels förslag om att motionen avslås och dels att motionen
bifalls. Fullmäktige instämmer i detta.
Ordföranden prövar de båda förslagen mot varandra och filmer att fullmäktige beslutar avslå motionen.
Emot beslutet reserverar sig samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare
representerande (M), (KD), (C) och (FP) till förmån för bifallsförslaget.
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Kommunfullmäktiges beslut

l. Fullmäktige beslutar, med hänvisning till socialnämndens bedömning att
ett infarande av LOV för hemsjukvård, skulle medföra ökade kostnader,
att motionen avslås.
Beslutsexpediering

Socialnämnden
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