Umeå kommun, 2018-11-09

Information till samtliga hemtjänstutförare i
Umeå kommun

Arbetsutskotten för individ- och familjenämnden och äldrenämnden har beslutat
att gå vidare med frågan om vilket lagstiftning som ska tillämpas inom
hemtjänsten i Umeå kommun. I dagsläget tillämpas Lagen om valfrihet (LOV),
men nu föreslås istället att Lagen om offentlig upphandling (LOU) ska vara
styrande.
Vi vill informera om vad detta innebär och vad som kommer att hända den
närmaste tiden.
Nämnderna tar sina beslut i november
Resultatet av den planerade översynen av LOV inom hemtjänsten presenterades
för arbetsutskotten den 7:e respektive 8:e november. Arbetsutskotten, som har i
uppdrag att förbereda ärenden inför nämndens sammanträde, beslutade att de
föreslagna förändringarna ska diskuteras på individ- och familjenämndens
sammanträde den 21 november och på äldrenämndens sammanträde den 22
november. Beslutet i sin helhet finns att läsa sist i detta brev.
Kommunfullmäktige beslutar efter årsskiftet
Nämndernas beslut skickas därefter till kommunstyrelsen och sedan till
kommunfullmäktige. Beslut i kommunfullmäktige tas tidigast i januari 2019. Att
nämnderna inte själva beslutar i frågan beror på att det var kommunfullmäktige
som beslutade att införa det nuvarande kundvalssystemet inom hemtjänsten.
Vid beslut om övergång till LOU
Om kommunfullmäktige beslutar att övergå från LOV till LOU kommer
förändringen att ske under våren 2020. Innan dess ska det arbetas fram ett
konkret förslag på hur ett kundvalssystem enligt LOU ska utformas.
Muntlig information 12 december
Den information som finns i det här brevet kommer även att presenteras
muntligt vid det inbokade samverkansmötet för LOV-utförare den 12 december.
Då finns också möjlighet för dig som utförare att ställa frågor.
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De beslut som fattades i arbetsutskotten den 7:e respektive 8:e november:
Individ- och familjenämndens arbetsutskott/Äldrenämndens arbetsutskott
uppdrar till förvaltningen att till nämndsammanträdet i november skriva fram ett
ärende där kommunfullmäktige föreslås:
-att upphöra med nuvarande valfrihetssystem med eget val i hemtjänsten enligt
lag om valfrihetssystem (LOV). Uppsägningstiden för tillämpning av LOV enligt
gällande avtal är ett år från det att uppsägning skett efter det att beslutet i
kommunfullmäktige vunnit laga kraft. Inga nya avtal ska tecknas med utförare
under uppsägningstiden.
-att inrätta ett valfrihetssystem med eget val i hemtjänsten med utförare som
upphandlas enligt lag om offentlig upphandling (LOU). Förvaltningen ges i
uppdrag att återkomma med hur ett valfrihetssystem enligt LOU ska utformas till
individ- och familjenämnden och äldrenämnden.

I tjänsten på uppdrag av äldreomsorgsdirektör och socialdirektör.
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