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Överenskommelse avseende Göteborgs 
Stads hemtjänst Lundby - valfrihetssystem 
enligt LOV 2020  
Förslag till beslut 
I Lundby stadsdelsnämnd: 

Stadsdelsnämnden Lundby antar och översänder undertecknad överenskommelse till 
stadsledningskontoret. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-17 om ett reviderat förfrågningsunderlag för 
hemtjänst. Förändringen i förfrågningsunderlaget innebär att även kravspecifikationen för 
Göteborgs Stads hemtjänst reviderats för att överensstämma med förfrågningsunderlaget 
krav. Förfrågningsunderlagets bilagor nummer 1, 4, 6, 8 samt 9 gäller även för 
kravspecifikationen. 

Respektive stadsdelsnämnd behöver i samband med revidering av kravspecifikation 
förnya överenskommelsen med kommunstyrelsen om att utföra hemtjänst inom det egna 
geografiska området. Överenskommelse undertecknas av stadsdelsdirektör och 
stadsdirektör enligt delegationsordning.  

Överenskommelse och kravspecifikation gäller den konkurrensutsatta verksamheten som 
utför insatser mellan kl. 06.00 till kl. 23.30 och börjar gälla från 2020-02-01. 

Förvaltningen anser att det inte finns tekniska förutsättningar i dagsläget att möta det nya 
kravet att systematiskt sammanställa hur stor andel av registrerad utförd tid som har 
genomförts av utbildad personal. Förvaltningen bedömer att andel medarbetare som är 
utbildade undersköterskor i dagsläget kan ligga till grund för bedömning om 
verksamheten uppfyller kravet i väntan på teknisk lösning. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Det saknas i dag tekniska förutsättningar för att möta det nya kravet i kravspecifikation på 
systematisk sammanställning av andelen registrerad utförd tid som har genomförts av 
utbildad personal.  Det skulle bli en kostsam administration om varje medarbetares 
utförda tid skulle handräknas. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2019-12-05  
Diarienummer N139-0750/19  

Handläggare 
Monika Malmborg 
Telefon: 031-366 70 36 
E-post: monika.malmborg@lundby.goteborg.se  
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Bedömning ur social dimension 
Beskrivning i förfrågningsunderlag och kravspecifikation innebär att kvaliteten på 
hemtjänstinsatserna inte påverkas av den enskildes ålder eller kön eller val av utförare. 

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån barnperspektivet. 

Samverkan 
Information om ärendet lämnas på förvaltningsgemensam samverkansgrupp 2020-01-29. 

Information har skett med lokala pensionärsrådet  2020-01-28 

Information har skett i lokal samverkansgrupp  2020-01-13 

Expedieras 

Ärendet expedieras till stadsledningskontoret 

Bilagor 

1. Kravspecifikation Göteborgs Stads hemtjänst från 2020-02-01 

2. Överenskommelse mellan Kommunstyrelsen i Göteborgs stad och 
stadsdelsnämnden i Lundby avseende utförande av hemtjänst 

3. Rambeslut (Förfrågningsunderlagets bilaga 1) 

4. Förteckning över godkända omvårdnadsutbildningar 
(Förfrågningsunderlagets bilaga 4) 

5. Göteborgs Stads plan för miljöfordonsarbete (Förfrågningsunderlagets bilaga 
6)  

6. Värdighetsgarantier (Förfrågningsunderlagets bilaga 8) 

7. Välfärdsteknik (Förfrågningsunderlagets bilaga 9) 
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Ärendet  
Respektive stadsdelsnämnd behöver i samband med revidering av kravspecifikation 
förnya överenskommelsen med kommunstyrelsen om att utföra hemtjänst inom det egna 
geografiska området. Den reviderade kravspecifikationen kommer att gälla från 2020-02-
01. 

Beskrivning av ärendet 
Göteborgs Stad införde valfrihetssystem enligt lagen om valfrihet för hemtjänst 2018. 
Valfrihetssystem innebär att invånare i Göteborgs Stad som beviljats hemtjänst kan välja 
utförare.  

I samband med införandet av valfrihetssystem beslutade kommunfullmäktige om ett 
förfrågningsunderlag med beskrivning av de krav som ställs på utförare av hemtjänst i 
Göteborgs Stad. Förfrågningsunderlaget gäller privata utförare. Kraven på Göteborgs 
stads hemtjänst beskrivs i en kravspecifikation som utgår från det beslutade 
förfrågningsunderlaget.  

Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-17 om ett reviderat förfrågningsunderlag för 
hemtjänst. Revideringen innebär att kravspecifikationen för Göteborgs stad reviderats för 
att överensstämma med det aktuella förfrågningsunderlaget. Förfrågningsunderlagets 
bilagor nummer 1, 4, 6, 8 samt 9 gäller även för kravspecifikationen. 

Revideringen innehåller nya krav som innebär att utföraren är skyldig att kontrollera att 
de personer som utföraren har för avsikt att anställa har rätt att arbeta i Sverige. Utförarna 
ska även systematiskt sammanställa hur stor andel av registrerad utförd tid som har 
genomförts av utbildad personal.  

Respektive stadsdelsnämnd ska i samband med revidering av kravspecifikation förnya 
överenskommelsen med kommunstyrelsen om att utföra hemtjänst inom det egna 
geografiska området. Överenskommelse undertecknas av respektive stadsdels 
stadsdelsdirektör och av stadsdirektör enligt delegationsordning. Undertecknad 
överenskommelse skickas till stadsledningskontoret senast 2020-02-28. 

Överenskommelse och kravspecifikationen börjar gälla från 2020-02-01 och berör den 
konkurrensutsatta verksamheten som utför insatser mellan kl. 06.00 till kl. 23.30.  

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen ser positivt på att den enskildes rätt att mötas av samma kvalitet i 
insatserna oavsett utförare säkras genom kravspecifikation.  

Det finns i dagsläget inte tekniska förutsättningar att möta det nya kravet på att 
systematiskt sammanställa hur stor andel av registrerad utförd tid som har genomförts av 
utbildad personal. Förvaltningen bedömer att andel medarbetare som är utbildade 
undersköterskor i dagsläget kan ligga till grund för bedömning om verksamheten 
uppfyller kravet i väntan på teknisk lösning. 
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Stadsdelsförvaltning Lundby 

 

 

 

 

 

Kristina Lindfors 

Stadsdelsdirektör 

 

Katarina Meuller 

Sektorschef 
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