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Sammanfattning 

Vi blir allt äldre. Undersökningar visar att vi lever längre, blir fler och kräver mer. Detta medför 
bland annat att vi kommer kunna jobba längre men även att vi kommer behöva mer resurser till de 
äldre i samhället. Redan idag är situationen pressad. För många kommuner är det svårt att hinna 
med biståndsbedömningen då handläggarna har ansvar för ett för stort antal personer, vilket 
resulterar i att de äldre får lida och inte får den hjälp de förtjänar och behöver. 

Äldrevården är idag uppdelad i två läger; vård för de som klarar sig något sånär själva och bor 
hemma, med besök av hemtjänsten och vårdhem för de som är svårt sjuka. Ett mellanting av det 
ovannämnda råder det stor brist på. Kommuner och landsting hinner inte med att följa marknadens 
efterfrågan vilket resulterar i att många får bo kvar hemma, ensamma. Detta skapar ett unikt läge för 
privata aktörer, på en marknad som annars kan vara svårt att slå sig in på. Många kommuner har 
idag, genom att tillämpa Lagen om valfrihetssystem, gjort det enklare för privata aktörer att etablera 
sig på en offentligt reglerad marknad.  

Jag önskar med denna uppsats utreda vilka möjligheter det finns för privata aktörer att starta och 
etablera en verksamhet som är ett mellanting av de två ovannämnda. Ett boende för äldre personer 
som inte längre vill bo hemma, vill ha mer sällskap, är friska och vill kunna njuta av sina äldre 
dagar. De privata aktörerna får tillgång till en ny marknad där de konkurrerar med tilläggstjänster 
samtidigt som  kommuner och landsting får hjälp med resurser.  

Ett unikt läge för marknadens alla parter, som dessutom bidrar till att ge skapa guldkant i de äldres 
vardag! 
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Förkortningar 

LOU - Lag om offentlig upphandling 
LOV - Lag om valfrihetssystem 
KomL - Kommunallag 
TF - Tryckfrihetsförordning 
SoL - Socialtjänstlag 
IVO - Inspektionen för vård och omsorg 
HSL - Hälso- och sjukvårdslag 
MFL - Marknadsföringslag 
ICC - Internationella handelskammaren 
BrB - Brottsbalken 
RF - Regeringsformen 
IMM - Institut mot mutor 
OSL - Offentlighets- och sekretesslag  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1. Inledning 

Det finns en stor efterfrågan på äldreboenden i Sverige idag. Detta beror dels på att människor i 
genomsnitt lever längre idag, dels för att pensionsåldern är så låg i förhållande till 
medellivslängden.  Genomsnittsåldern för pensionering var under 2014, 64,5 år och 1

medellivslängden var samma period över 80 år för både kvinnor och män.  Normen om att 65 år är 2

normal pensionsålder är idag påväg att upplösas. Andelen som tar ut sin pension vid 65 års ålder har 
minskat från 57% år 2012 till 53% år 2014. Andelen som påbörjar uttaget av sin pension innan 
respektive efter 65 års ålder har ökat de senaste åren.  Denna utveckling väntas fortsätta i samma 3

riktning vilket medför fler pensionärer och ett ökat behov av vårdplatser. Enligt prognoser kommer 
antalet äldre öka kraftigt de kommande 15 åren.  Kommuner och landsting arbetar ständigt med att 4

utöka antalet platser för att kunna ta hand om fler äldre som inte klarar av eller vill bo hemma 
längre.   

Debatten om hur samhället ska kunna ta hand om sina äldre bättre har under en tid varit ett faktum 
utan att märkbar förändring skett. Kommuner och landsting har inte tillräckligt med resurser för att 
kunna tillgodose det ökade behovet baserat på ovanstående statistik, vilket resulterar i att de äldre i 
vårt samhälle får lida. Kommunerna kan få utdömt vite av staten om de inte lever upp till de krav 
som ställs. Då kommuner inte kan verkställa beslut om bistånd eller platser på särskilt boende för 
äldre bryter de mot rättsregler. För att samhället ska fungera och dess struktur bibehållas krävs det 
därför att staten, som står över kommuner och landsting i hierarkin, agerar. Statens sätt att utöva 
kontroll är genom att ålägga kommunerna och landstingen vid vite. Problemet är att situationen, 
även om kommuner fått utdömt vite, ser oförändrad ut. Platsbrist- och resursfrågan finns kvar.   

Det är inte enbart behovet av vardagshjälp som påverkar de äldres beslut om att flytta till ett 
äldreboende eller inte. Det är många som vill flytta till någon form av äldreboende för att inte 
behöva vara ensamma.  Vad händer med de äldre människor som inte längre vill bo hemma och inte 5

heller är så sjuka att de måste bo på ett vårdhem? På grund av plats- och resursbristen tvingas 
många äldre att bo kvar hemma mot sin vilja och i ensamhet förutom vid hemtjänstens besök. Att 
äldre ska bo kvar hemma så länge som möjligt verkar vara ambitionen idag.  Samtidigt skriver 6

politikern Ebba Busch Thor i en debattartikel att ”Rätt att få bo på äldreboende bör bli lag”.   7

Det finns en brist i samhället som den privata sektorn kan bidra till att fylla. En brist mellan äldre 
som fortfarande kan och vill bo kvar hemma med hjälp från hemtjänst och de som är svårt sjuka och 
måste ha vård under dygnets alla timmar. Denna brist bör inte enbart intressera de privata aktörerna 
med stor konkurrenskraft och möjlighet att utmärka sig, utan även det offentliga, som genom 
samarbete med privata företagen kan tillgodose fler människors behov av vardagshjälp och det 
essentiella i att få sällskap i vardagen. Utifrån givna förutsättningarna i lag skall etablerings- och 

 Statistiska centralbyrån (SCB). Fler lever längre med lägre pension om inte pensionsåldern ökar i Sverige.1

 Statistiska centralbyrån (SCB). Befolkningsstatistik i sammandrag 1960-2015.2

 Kirs K, Karlsson H. Pensionsmyndigheten. Medelpensioneringsålder och utträdesålder m.m. s 4.3

 Hemsö. Seniorvärldskonferensen. s 4.4

 Lerner T. Vi är många gamla som inte vill bo kvar hemma längre.5

 Claesson F. Äldre får kämpa för plats på äldreboende.6

 Busch Thor E, Henriksson E. Rätt att få bo på äldreboende bör bli lag.7
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konkurrensmöjligheter belysas för privata aktörer, på en marknad som är inom kommun och 
landstings verksamhetsområde.   

1.1 Problemformulering och syfte 

Utgångspunkten i denna uppsats är att analysera och utreda hur möjligheterna till att starta och 
etablera ett privat äldreboende ser ut idag. Uppsatsen kommer kartlägga några möjliga 
tillvägagångssätt och handlingsalternativ som finns och belysa hur den rättsliga regleringen ser ut. 
Syftet är att öka kunskapen och viljan hos den privata sektorn att starta verksamheter inom detta 
område. En ökad kunskap inom detta område bör även leda till en samhällelig nytta då 
äldreboenden är högt efterfrågat idag. 

Jag kommer avgränsa mig till att skriva om valfrihetssystem enligt Lag om valfrihetssystem (LOV) 
för att få en djupare förståelse i hur valfrihetssystemet är uppbyggt och ser ut i praktiken. Jag har 
valt att avgränsa mig ytterligare genom att endast behandla hur valfrihetssystemet ser ut i Täby 
kommun avseende vård- och omsorgsboende. Det förfrågningsunderlag som denna uppsats ska utgå 
från heter ”Upphandling av vård- och omsorgsboende, enstaka platser”.  8

Utifrån bolags förväntan och målsättning ska alternativ till att nå lönsamhet och önskad målgrupp 
på en etablerad, men växande marknad ses över. För att kunna besvara och komma fram till 
ovanstående bör följande frågor besvaras; 

- Hur ser den rättsliga regleringen ut idag? 

- Vilka handlingsalternativ till att starta ett äldreboende finns? 

- Vilka svårigheter/begränsningar ställs bolag inför? 

- Vilket alternativ är mest fördelaktigt för bolagen? 

 Täby kommun. Förfrågningsunderlag, Upphandling av vård- och omsorgsboende, enstaka platser.8
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2. Empiri 

2.1 Inledning 

I Sverige finns det idag 290 kommuner och 20 landsting. Genom lagstiftning ansvarar kommuner 
och landsting för många viktiga samhällsfunktioner som i regel är obligatoriska. Kommunernas 
uppgifter är till exempel handläggning av plan och byggfrågor, tillhandahållande av skola, 
räddningstjänst och social omsorg, exempelvis äldreomsorg. Landstingets uppgifter är att ansvara 
för hälso- och sjukvård samt tandvård.  I varje kommun och landsting finns ett beslutande organ, 9

kommun- och landstingsfullmäktige. Varje fullmäktige måste tillsätta en styrelse och nämnder som 
utöver styrelsen behövs för att kunna fullgöra kommunens och landstingets uppgifter. Dessa 
uppgifter kan genom avtal lämnas över till en privat utövare. För att detta ska vara lagenligt krävs 
det att kommuner och landsting kontrollerar och följer upp den privata verksamheten samt genom 
avtalet försäkrar sig om att få information från utövaren, som gör det möjligt för allmänheten att få 
insyn i den verksamhet som lämnats över, vilket framgår av Kommunallagen (KomL) 3 kap 1-3§§. 
Detta är i enlighet med offentlighetsprincipen som innebär att allmänheten har rätt till insyn i och 
tillgång till information om statens, kommunernas och landstingens verksamhet. Rätten att ta del av 
allmänna handlingar är en grundläggande princip i vårt samhälle och återfinns i 
Tryckfrihetsförordningen (TF) 2 kap. En handling är allmän om den förvaras och är upprättad hos 
en myndighet. Alla handlingar som förvaras och är upprättade hos en myndighet är dock inte alltid 
offentliga. Detta kan dels bero på att handlingarna är helt eller delvis sekretessbelagda och att det 
rör sig om utkast till beslut.   10

Då kommunen vill lämna över en kommunal verksamhet till en privat utövare finns det två system 
att genomföra detta på; upphandling och valfrihetssystem. Kommunen får själva välja vilket system 
de vill använda för olika verksamheter. Det är frivilligt för kommuner att införa valfrihetssystem, 
men obligatorisk för landstingen inom primärvården.  De olika systemen finns reglerade i lag, Lag 11

om offentlig upphandling (LOU) respektive Lag om valfrihetssystem (LOV). Om ett beslut fattas 
om införande av valfrihetssystem kan antingen LOU eller LOV tillämpas beroende på vad 
kommunen har för mål med verksamheten.  Systemen är lika varandra på många plan med en stor 12

skillnad; valfrihet med många  leverantörer eller ett valbart alternativ med en leverantör. Vilket som 
är bäst beror alltså på kommunens målsättning med verksamheten. Konkurrensverket skriver i en 
rapport från år 2013 att flera än hälften av Sveriges kommuner har infört valfrihetssystem enligt 
LOV och att det i första hand gäller hemtjänsten. Detta har inte bara ökat individens valmöjligheter 
utan också bidragit till att fler företag startats.  13

 Regeringskansliet. Indelning och uppgifter i kommuner och landsting.9

 Justitiedepartementet. Offentlighetsprincipen kortfattat om lagstiftningen. s 3 ff.10

 Konkurrensverket. Om Valfrihetssystem.11

 Prop. 2008/09:29 s 54.12

 Konkurrensverket. Så fungerar kommunernas valfrihetssystem bäst.13
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2.2 LOU 

Med offentlig upphandling menas de åtgärder som vidtas av en upphandlande myndighet för att 
kunna ingå ett avtal med leverantörer avseende varor, tjänster eller byggentreprenader inom 
myndighetens givna område.  Syftet med lagen är att säkerställa att de offentliga medel som 14

myndigheten har, i ett långsiktigt perspektiv, används på bästa sätt. En upphandling startar med att 
den upphandlande myndigheten lägger fram ett  förfrågningsunderlag där syftet med upphandlingen 
och de olika krav som ställs på leverantören ska framgå. Förfrågningsunderlaget finns tillgängligt 
för alla leverantörer inom det upphandlande området. Det är sedan upp till leverantörerna att lämna 
ett anbud om de är intresserade av uppdraget och lever upp till de uppställda kraven. Då 
anbudstiden löpt ut är det upp till den upphandlande myndigheten att fatta beslut om vilken 
leverantör som får uppdraget. Beslutet grundas på antingen det anbud som är mest ekonomiskt 
fördelaktigt eller det anbud som har lägst pris, LOU 12 kap 1§.  

2.3 LOV 

Det andra systemet, valfrihetssystemet är ett alternativ till offentlig upphandling. Detta system kan 
idag endast tillämpas inom hälso- sjukvård- och omsorgstjänster såsom äldrevård. Ett 
valfrihetssystem syftar till att ge invånarna fler valmöjligheter. LOV gör det enklare för kommuner 
och landsting att kunna erbjuda den enskilde större valfrihet inom ovanstående tjänster. LOV gör 
det även enklare för privata aktörer att etablera sig på den marknad som rör kommunala 
angelägenheter. Genom en ökad valfrihet stärks individens självbestämmande avseende vård- och 
omsorgsinsatser.   15

Då en upphandlande myndighet vill tillämpa LOV måste de annonsera detta på en webbplats som 
finns tillgänglig för alla potentiella leverantörer, LOV 3 kap 1§.  16

Ett förfrågningsunderlag med samtliga krav och villkor med vad som måste efterföljas publiceras 
och därefter kan alla leverantörer ansöka om uppdraget. Alla har rätt att ansöka, såväl privata 
företag som ideella organisationer. Till skillnad från offentlig upphandling så blir alla leverantörer 
som uppfyller förfrågningsunderlagets krav och villkor godkända. Avtalstidens längd finns inte 
reglerad i lag, utan bestäms av den upphandlande myndigheten och beror på vad för tjänst det rör 
sig om. Avtalen måste dock konkurrensutsättas regelbundet för att kunna leva upp till kravet på 
likabehandling och ickediskriminering, vilket medför att avtal som gäller tillsvidare inte är tillåtna. 
Domstol har efter prövning kommit fram till att avtalstider på mellan fem och åtta år ska gälla inom 
hälso- och sjukvården. Avtalstiden är fastställd med hänsyn till de privata utförarnas 
investeringsbehov och betydelsen av kontinuitet.  Genom LOV får leverantörerna ersättning för att 17

de tillhandahåller kommunala tjänster i privat regi. Det blir lättare för privata aktörer att öppna upp 
och starta verksamheter inom de upphandlande områdena då de genom LOV får hjälp med 
finansieringen.  

 Konkurrensverket. Om offentlig upphandling. 14

 Prop. 2008/09:29 s 19.15

 Prop. 2008/09:29 s 7.16

 Prop. 2008/09:29 s 76.17
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Det är viktigt att systemet är konkurrensneutralt, varför finansieringsreglerna ser lika ut oavsett vem 
utföraren är.  Utförarna får vanligen ersättning av kommunen efter antalet utförda timmar. 18

Ersättningsbeloppet fastställs en gång per år, vanligtvis i november. Det är viktigt att kommuner och 
landsting inte underprissätter tjänsten då det kan riskera att både mångfald och kvaliteten påverkas 
negativt.  LOV till skillnad från offentligt upphandlade uppdrag ställer höga krav på utövarna 19

själva att få in brukare, då det finns flera utövare att välja mellan. Detta är ett starkt incitament för 
att garantera och ständigt arbeta med hög kvalitet. Det ställs samma krav och villkor på alla som 
ansöker om uppdraget vilket gör att leverantörerna tvingas konkurrera med just kvaliteten och inte 
priset, vilket även är syftet med LOV, kvalitetskonkurrens istället för priskonkurrens.   20

Utförarna måste vara tilltalande och på olika sätt utmärka sig för brukarna genom marknadsföring, 
eftersom de inte är garanterade en volym av brukare. I och med handläggarnas kontinuerliga arbete 
med biståndsbedömning kommer det alltid finnas brukare på marknaden, men det är upp till 
utförarna själva att tilltala och få in den volym av brukare som krävs för att kunna gå runt och bli 
lönsamma. Detta kan uppnås genom att erbjuda så kallade tilläggstjänster. Det kan vara tjänster som 
ingår i biståndsbeslutet men som brukaren önskar komplettera till exempel att städning sker fler 
gånger i veckan. Tilläggstjänster kan även vara andra tjänster som ligger utanför biståndsbeslutet, 
såsom kulturbesök, tillgång till gym, föreläsningar med mera.  Brukaren betalar själv för 21

tilläggstjänsterna och är en överenskommelse med leverantören. Tilläggstjänsternas syfte är att 
bidra till utökning av verksamheten och lönsamhet. Detta kan dock medföra att vissa brukare, som 
väljer kommunen som tjänsteleverantör, utestängs möjligheten att köpa tilläggstjänster, vilket i sin 
tur kan bidra till att det inte blir lika lockande att välja kommunen som leverantör. Då brukaren ges 
möjlighet att köpa tilläggstjänster blir fler lagar tillämpliga. Den enskilde individens relation med 
leverantören är ”brukare av offentligt finansierade tjänster” men också, genom tilläggstjänsterna, 
konsument.  Det måste tydligt framgå i bolagens marknadsföring vad som är tilläggstjänster och 22

vad som ingår i biståndsbedömningen.  

Villkoren för arbetstagarna bör även förbättras i och med konkurrensen på arbetsmarknaden och 
genom att systemet underlättar för arbetstagare att själva starta och driva verksamhet inom de olika 
områdena. Regeringen vill genom valfrihetssystemet göra det mer tilltalande att arbeta med bland 
annat äldreomsorg.  23

Vid konkurrens uppstår positiva effekter i form av möjligheter till jämförelser som i sin tur 
stimulerar till produktions- och kvalitetsförbättringar.  Kommunerna eller de upphandlande 24

myndigheterna utsätter, genom ett valfrihetssystem, delar av sin verksamhet för konkurrens genom 
att överlåta möjlighet för brukaren att själv välja leverantör. Konkurrensen mellan de privata 
aktörerna ligger i brukarnas val av leverantör, då brukarna sällan byter boende. Leverantörerna 
behöver därför inte lägga fokus på att ha kvar brukarna hos sig. Detta beror på att systemet är trögt 
och processen krånglig.  

 Prop. 2008/09:29 s 22.18

 Prop. 2008/09:29 s 81.19

 Prop. 2008/09:29 s 80. 20

 Prop. 2008/09:29 s 123.21

 A a s 123.22

 Prop. 2008/09:29 s 19.23

 Prop. 2008/09:29 s 130.24
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2.4 Uppföljning 

För att garantera att god kvalitet och att verksamheterna efterföljer de riktlinjer och föreskrifter som 
fullmäktige bestämt, utövas tillsyn och kontroll av kommunens nämnder vilket regleras i KomL 6 
kap 7§. Det handlar bland annat om kvalitetskontroll av verksamheterna och informationsplikt. 
Verksamhetskontrollen regleras i förfrågningsunderlaget där det framgår vilka krav som ställs på 
leverantören och informationsplikten eller den politiska kontrollen regleras i KomL.  

Då kommunen överlämnar vården av kommunala angelägenheter ska de följa upp verksamheten 
samt genom avtal tillförsäkra sig information för att kunna ge allmänheten insyn i verksamheten, 
KomL 3 kap 19-19a§§. Inför varje mandatperiod ska fullmäktige ta fram ett program med mål och 
riktlinjer för den privata utföraren. Det ska även framgå i programmet hur de antagna målen och 
riktlinjerna ska följas upp, KomL 3 kap 19b§. 

I vilken utsträckning de privata aktörerna måste lämna information till kommunerna i syfte att 
tillhandahålla allmänheten information beror på vad som kan anses som skäligt. Denna 
skälighetsgräns är upp till de kommunala nämnderna att besluta om. 

Ytterligare en förutsättning för att systemet ska fungera är att leverantörerna efterföljer de lagar och 
regler som gäller vård och omsorg. I Socialtjänstlagen (SoL) 1 kap 1§ framgår att socialtjänsten ska 
främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva 
deltagande i samhällslivet. Verksamhetens grund ska bygga på respekt för människans 
självbestämmande och integritet. I SoL 3 kap 3§ sägs även att verksamheter inom socialtjänsten ska 
vara av god kvalitet, med utbildad och erfaren personal. Får socialnämnden vetskap om 
missförhållande måste de rapportera detta till länsstyrelsen. Om brukaren inte skulle vara nöjd med 
sitt val är denne fri att byta och välja en ny leverantör på marknaden. Denna tillsyn utövas av 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO), en myndighet som fattar tillståndsbeslut, gör inspektioner 
samt tillståndsprövningar inom hälso- och sjukvård.  25

 Inspektionen för vård och omsorg (IVO) webbplats. 25
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2.5 Täby kommun 

Täby kommun ingår i Stockholms län. Kommunen har omkring 68 000 invånare, jämnt fördelat 
mellan kvinnor och män. Andel med eftergymnasial utbildning är närmare 60%, vilket är nästan 
20% högre än genomsnittet i Sverige. De flesta invånare arbetar inom näringsliv, främst handel. 
Antalet invånare som får sjuk- eller aktivitetsersättning är nästan 8% lägre än i resten av landet. 
Medelinkomsten är betydligt högre i Täby kommun än i resten av länet och landet, för både kvinnor 
och män. Kommunskatten ligger på 29,73% vilket är något lägre än genomsnittet i Sverige.  26

Utifrån ovanstående siffror kan levnadsnivån anses vara  mycket hög i Täby kommun, i förhållande 
till resten av Sverige. Invånarna har högre inkomster och högre utbildning. Detta är en indikation på 
att betalningsförmågan i kommunen bör vara stark.  

Som tidigare nämnt är det frivilligt för kommunerna att införa valfrihetssystem. Täby kommun har 
valt att införa valfrihetssystem inom äldreomsorgen, vilket beskrivs mer i detta avsnitt. 
Förfrågningsunderlaget består av ett ansökningsformulär samt tre bilagor med mer information; 
allmän orientering, kravspecifikation, avtalsvillkor och ersättningsnivåer. 

Av förfrågningsunderlaget framgår att det finns två inriktningar på uppdraget. Det är dels vård- och 
omsorgsboende, dels vård- och omsorgsboende med demensinriktning. Det är frivilligt för utföraren 
att ansöka om enbart en eller båda inriktningarna. I detta avsnitt och uppsats är det enbart inriktning 
på vård och omsorgsboende som är aktuellt.  

Leverantören ansvarar själv för att hälso- och sjukvårdsinsatser minst når upp till sjuksköterskenivå 
samt att de har ett rehabiliteringsansvar. Det ingår också i avtalen med leverantörerna att samverka 
med landstingets primärvård och läkare i boendet. Vanligtvis har leverantören ett avtal med någon 
läkarorganisation. 

Den enskildes behov och individuella förutsättningar spelar en central roll. Det framgår att den 
enskilde ska tillförsäkras en skälig levnadsnivå och ges personligt stöd vad gäller fysiska, psykiska 
och sociala behov. Denna nivå fastställs efter biståndsbedömningen, SoL 4 kap 1§ 3st  

Sökande har möjlighet att själv ange hur många platser de kan tillgodose brukare från Täby 
kommun per dag och måste vara beläget inom det geografiska området Stockholms län. Sökande 
ska även meddela om denne kan erbjuda parboende. Leverantören har rätt att under avtalsperioden 
förändra antalet platser de kan fylla. Antalet platser får ändras maximalt fyra gånger per år. 
Ändringen avser både ökning och nedskärning av antalet platser.  

Vad gäller avtalstiden framgår att, avtalet ska gälla tillsvidare från det datum det signerats. 

Kommunen har enligt avtalsvillkoren rätt att förändra villkoren för uppdraget under avtalstiden. De 
måste då underrätta leverantörerna skriftligt och leverantörerna måste i sin tur lämna besked och det 
ska även framgå huruvida de accepterar villkoren eller inte. Om villkoren accepteras ska 
förändringarna dokumenteras skriftligen i form av ett skriftligt tillägg undertecknat av båda parter. 
Om leverantören inte vill acceptera de förändrade villkoren har denne rätt att säga upp avtalet.  

En viktig del, speciellt för leverantören, är frågan om ersättning som presenteras i avtalsvillkoren. 
Leverantören ersätts per dygn och per brukare enligt en ”taxa” som fastställs av 

 Statistiska centralbyrån (SCB). Täby kommun Kommunfakta.26
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kommunfullmäktige varje år. Ersättningen syftar till att täcka leverantörens samtliga kostnader och 
framgår enligt nedan; 

 Ersättningsnivåerna är exklusive lokalpeng. 27

Vårdnivåerna är baserade på hur mycket omsorg och hjälp den enskilde behöver. Vid beslut om 
boende gör biståndshandläggaren en nivåbedömning, denna följs upp varje år, eller om boendet 
kontaktar kommunen för en ny bedömning. En ny bedömning görs till exempel om en boende blivit 
bättre eller sämre och därmed har förändrat hjälpbehov. Nivån ”tom plats” innebär att leverantören 
ersätts för tom plats under den boendes uppsägningstid vilken varierar mellan 7-14 dagar. Står 
platsen tom längre än dessa dagar utgår ingen ersättning. Det finns även ytterligare ersättning att få 
om leverantören kan erbjuda till exempel dagverksamhet (589kr/dag). 

Det är upp till leverantörerna att fakturera kommunen för att få sin ersättning. Denna skickas i 
efterhand, en gång per månad och kommunen ersätter trettio dagar efter fakturan har registrerats 
som inkommen. 

Personal anställd hos leverantören har i avtalet rätt till meddelarfrihet i samma omfattning som 
offentligt anställda har beträffande den verksamhet som omfattas av avtalet. Det är dock inte tillåtet 
att läcka affärsförhållanden eller konkurrensfördelar som leverantören har med stöd i 
meddelarfriheten.  

Leverantören måste ta emot alla som valt leverantören och får inte neka någon berättigad boende, 
om det finns plats. Den boende ska ges möjlighet att bo kvar till livets slut och få den vård och 
omsorg som krävs, även palliativ vård i livets slutskede. Leverantörerna får inte tacka nej till en 
placering och ska ansvara för hälso- och sjukvården upp till sköterskenivå, de är dock knutna till 
läkarorganisationer där SÄBO-läkaren (särskilda boende läkare) har behandlingsansvar. 

Som framgått i avsnittet ovan är leverantörerna själva tvungna att konkurrera om brukarna på 
marknaden genom marknadsföring och kvalitetsstämpel. I förfrågningsunderlaget framgår att denna 
marknadsföring måste ske med stor respekt för marknadens olika parter. Leverantören har rätt att 
erbjuda sina gäster tilläggstjänster, men det måste då tydligt framgå för mottagaren vad som är 
tillägg och vad som ingår i grundutbudet. Ytterligare krav på leverantören ställs vad gäller bland 
annat mat, bostaden, städning och tvätt. 

Vård om omsorgsboende 2016 Enskild utförare  
(kr/pers/dygn)

Kommunal utförare  
(kr/pers/dygn)

Tom plats 1085 1057

Nivå 1 1197 1167

Nivå 2 1474 1437

Nivå 3 1612 1571

Nivå 4 1750 1706

Nivå 5 Har inget fast belopp. Nivån 
fastställs individuellt per individ 
efter särskild redovisning.

 Täby kommun. Ersättning till utförare. 27
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Även kvaliteten spelar en central roll i förfrågningsunderlaget. Leverantören måste dygnet runt 
under årets alla dagar ombesörja service och omvårdnad av god kvalitet samt hälso- och sjukvård. I 
SoL och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) framgår vad god kvalitet innefattar. Brukaren ska även 
tillförsäkras att ens integritet och privatliv respekteras samt rätten att bli bemött med respekt och 
med hänsyn till individuella behov. Boendet måste vara bemannat dygnet runt med sådan 
kompetens att den enskildes behov kan tillgodoses. All omvårdnadspersonal måste vara 
legitimerade och kunna kommunicera på svenska. Det måste finnas en sjuksköterska på plats dygnet 
runt, med sådan kompetens att alla brukare kan känna sig trygga om något skulle inträffa. 
Kommunen gör olika uppföljningar för att säkerställa att avtalet fullgörs på individ- och 
organisationsnivå. 

2.6 Utgångspunkt för etablering i Täby kommun 

Med utgångspunkt i ovanstående redogörelse av lagar samt kommunens upplägg med ett 
valfrihetssystem är en etablering genom LOV att föredra. LOV-systemet garanterar en basintäkt i 
form av ersättningen för varje brukare. De privata aktörerna kommer vara beroende av 
biståndsbedömningen som handläggarna i kommunen genomför, då det är genom den som antalet 
brukare på marknaden utökas. De privata aktörerna är inte garanterade några brukare, utan måste 
själva se till att brukare vänder sig till dem. Detta gör att marknadsföringen kommer spela en 
oerhört central roll, då leverantörerna främst konkurrerar med att få in brukare till sina boenden. Det 
är inte enbart volym av brukare som marknadsföringen ska åstadkomma, utan även rätt målgrupp. 
För att bolagen ska kunna uppnå detta och samtidigt bli lönsamma krävs att de erbjuder brukarna 
attraktiva och tilltalande tilläggstjänster samt information om bra förhållanden på boendena.  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3. Marknadsbearbetning 

Införandet av valfrihetssystem medför att den enskilde, i detta fall de äldre, själv ansvarar för att 
välja leverantör. Detta ställer stora krav på en enskild, som själv måste inhämta information om de 
olika leverantörerna för att kunna göra ett välgrundat val. Inom vissa kommuner finns ett mycket 
stort antal utövare att välja mellan vilket gör att tillgången till information blir en viktig faktor när 
det sedan kommer till valet. Forskning inom valfrihetssystem har visat att information som är 
saklig, relevant och lättförståelig är grunden för att kunna göra välinformerade val av vårdgivare. 
Även den praktiska biten har betydelse för kartläggningen av hur valet faktiskt går till, vilka 
leverantörer som finns och kvaliteten på dess tjänster.  28

Många äldre får information om de olika utförarna, både skriftligt och muntligt, men gör ändå inte 
ett aktivt val. Detta kan dels bero på att informationen inte ger någon vägledning och dels på att det 
i kommunernas informationsbroschyrer sällan finns uppgifter om kvalitetsmätning mellan de olika 
leverantörerna. Den information som finns är oftast från leverantörerna själva och därmed partisk. 
Bristen på jämförelser och kvalitetsmätningar har påpekats och belysts av bland annat 
socialstyrelsen.   29

Då det kommer till val av vårdgivare har det visats att äldre människor hellre lyssnar på 
rekommendationer från sin egna läkare eller bekanta och i mindre utsträckning till internet, då de 
har lägre fortroende för information på internet.  Detta ger leverantörerna en indikation på hur de 30

ska planera sin marknadsföring för att nå ut till sina blivande kunder. De privata aktörerna ansvarar 
som sagt själva för att få in brukare. Dock har de en viss säkerhet i och med biståndsbedömningen, 
som tillförsäkrar att brukare finns på marknaden. Hur ska då leverantörerna, utan att säga nej till 
någon, få in ”rätt” brukare till sitt boende? Detta ställer höga krav på marknadsföringen då det är 
genom den företagen kommunicerar med sina blivande kunder. Leverantörerna måste utmärka sig 
på olika sätt och det är främst genom sina tilläggstjänster de kommer kunna attrahera den målgrupp 
de har för avsikt att tilltala. Det är inte enbart brukarna som måste bearbetas, utan även 
biståndshandläggarna och eventuella intresseorganisationer.  

I marknadsföringens presentation och utformning av företags tjänster måste det tydligt framgå att 
det är marknadsföring det handlar om samt vem som är ansvarig för den.  Kommuner och 31

landsting ska följa vad som sägs i lagen, men har även rätt att i förfrågningsunderlaget ställa krav på 
hur leverantörerna får marknadsföra sina tjänster.  Det är framförallt marknadsföring av 32

tilläggstjänster som regleras där. Det måste enligt förfrågningsunderlaget tydligt framgå vad som 
ingår i boendets grundutbud samt vad som är tilläggstjänster och att det tillkommer en extra kostnad 
för dessa. 

Regler om hur marknadsföring får bedrivas återfinns i Marknadsföringslagen (MFL). Där regleras 
hur, vad och till vem marknadsföring får ske. Lagen syftar till att främja konsumenternas och 
näringsidkarnas intressen i samband med marknadsföring av produkter och tjänster samt att 

 När förvaltning blir business s 62.28

 Socialstyrelsen. Vad vill äldre veta? En sammanställning av studier om äldres val inom äldreomsorgen.29

 Myndigheten för vårdanalys. Vem vill veta vad för att välja? – Om vilken information olika grupper av personer vill ha för att 30

välja vårdcentral. s 33.

 Konsumentverket. Marknadsföringslagen.31

 Prop. 2008/09:29 s 97.32
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motverka marknadsföring som är otillbörlig mot konsumenter och näringsidkare, MFL 1§. Vid 
tillämpning av lagen är tillförsäkran om skydd för konsumenten och god marknadsföringssed 
mellan företagen grundläggande. Det är viktigt att företagens kommunikation och marknadsföring 
är sann och pålitlig för att reklamen som sådan ska bevara sin trovärdighet och fylla sin funktion 
som effektivt konkurrensmedel. MFL skyddar konsumenterna, i första hand som ett kollektiv, mot 
aggressiv och vilseledande marknadsföring. Den enskilde konsumenten har också möjlighet att 
kräva skadestånd, dock sker det inte så ofta. Näringsidkarna har både ett enskilt och ett kollektivt 
skydd. Det enskilda skyddet yttras vanligen vid otillbörliga marknadsföringsåtgärder från 
konkurrenternas sida, genom till exempel vilseledande efterbildning av en produkt. Skydd från 
vilseledande marknadsföring, riktad mot företag som är köpare, är ett exempel på näringsidkares 
kollektiva skydd. MFLs uppgift är även att främja en väl fungerande konkurrens och fri rörlighet på 
marknaden.   33

All marknadsföring måste vara i enlighet med god marknadsföringssed, MFL 5§. God 
marknadsföringssed är de normer, både rättsliga och utomrättsliga, som beskriver vad som är 
acceptabelt inom marknadsföring. Dessa normer har utvecklats inom näringslivet. Normerna om 
vad god marknadsföringssed är kan se olika ut i olika branscher och har att göra med hur företagen 
kommunicerar genom sin marknadsföring och kontaktar sina kunder.  Marknadsföring som strider 34

mot god marknadsföringssed är att anse som otillbörlig om den i märkbar mån påverkar 
mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut, MFL 6§. 

Den internationella handelskammaren (ICC) har i ett regelverk sammanfattat vad som anses vara 
god sed inom branschen för reklam- och marknadskommunikation. De är en världsorganisation som 
på ett globalt plan verkar vägledande och normgivande inom reklam och marknadsföring. ICC-
reglerna är viktiga för självregleringens uppbyggnad och har bidragit till att förtroende skapats hos 
konsumenterna, genom att säkerställa att reklamen är laglig och pålitlig, samt att rättelse sker snabbt 
och enkelt när överträdelser inträffar. Näringsliv och samhälle främjas också av reglerna då de ger 
en etisk standard som medverkar till konkurrens på lika villkor, vilket gör att behovet av lagstiftning 
minskar.  35

God marknadsföringssed innebär enligt ICC ett socialt ansvar. Marknadskommunikation ska 
respektera mänsklig värdighet och inte spela på rädsla eller utnyttja olycka och lidande.  Om 36

jämförelser förekommer, får de inte vara utformade på så sätt att de kan vilseleda och måste vara 
sanna. Samma sak gäller vid intyg och rekommendationer, de måste vara sanna och kunna styrkas.  37

Marknadskommunikation får inte avbilda eller åberopa viss person eller offentlig funktion utan att 
sådant tillstånd först inhämtas.  Säljfrämjande åtgärder ska vara utformade och presenterade så det 38

är enkelt för mottagaren att förstå villkoren och dess innebörd.  Då det kommer till 39

direktmarknadsföring är tydligheten viktig och att inte utsätta mottagaren för någon typ av 

 Svensk och europeisk marknadsrätt 2 s 39 f.33

 Konsumentverket. Marknadsföring ska följa god marknadsföringssed.34

 Internationella handelskammaren (ICC) webbplats.35

 ICC:s regler för reklam och marknadskommunikation s 7 ff.  36

 ICC:s regler för reklam och marknadskommunikation s 10.37

 A a s 10.38

 ICC:s regler för reklam och marknadskommunikation s 18.39
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påtryckningar eller trakasserier.  Direktmarknadsföring är då personer inom en viss målgrupp söks 40

upp och bearbetas genom direkt kontakt, exempelvis via post.  Aggressiv marknadsföring är sådan 41

som innefattar trakasserier, tvång, hot eller andra påtryckningsmedel som gör att mottagarens 
handlande och valfrihet inskränks. Denna typ av marknadsföring är inte tillåten. Vid bedömning om 
marknadsföring ska anses aggressiv eller inte görs en helhetsbedömning av situationen. I  
beaktande, utöver situationen som sådan, tas även huruvida marknadsföringen på märkbart sätt 
påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat beslut.  Vid marknadsföring riktad till 42

svagare grupper ställs högre krav på att marknadsföringen anpassas till målgruppen. Till svagare 
grupper räknas de som inte är lika kritiska bland annat barn och unga, sjuka och personer med 
hälsoproblem. Anpassningen ställer högre krav på tydligheten då risken för att marknadsföringen 
upplevs vilseledande ökar i dessa grupper.  43

Utöver ovanstående gäller naturligtvis även att reglerna som rör korruption och givande/tagande av 
muta efterföljs, Brottsbalken (BrB) 10 kap 5a-5b§§. Det är särskilt viktigt att bolagen är försiktiga 
vid bearbetning av biståndshandläggarna, som är anställda av offentlig sektor. De måste beakta 
Regeringsformens (RF) 1 kap 9§ bestämmelse om saklighet och opartiskhet då de fullgör sitt 
uppdrag. Med det menas att de privata aktörerna måste bearbeta dessa personer med stor 
försiktighet för att inte riskera anklagelse eller påföljd för att ha erbjudit något otillbörligt som kan 
anses som en muta. Biståndshandläggarna är även tvungna att, till brukarna, ge saklig och relevant 
information om olika leverantörer vilket framgår av LOV 9 kap 1§. Detta handlar främst om hur 
hanteringen av information påverkar de val som sedan görs. Det finns två olika typer av påverkan 
enligt Institutet mot mutor (IMM), beteende- och attitydpåverkan. Beteendepåverkan är inte tillåtet 
och är handlande som typiskt sett påverkar beslut eller sättet att fullgöra arbetsuppgifter., till 
exempel gåva av högt ekonomiskt eker personligt värde för mottagaren. Attitydpåverkan är tillåtet 
och är handlande som typiskt sett fungerar relationsfrämjande, men inte påverkar vare sig beslut 
eller beteenden.  44

 ICC:s regler för reklam och marknadskommunikation s 28.40

 Svensk och europeisk marknadsrätt 2 s 140.41

 Svensk och europeisk marknadsrätt 2. s 138 f.42

 Svensk och europeisk marknadsrätt 2. s 76 ff.43

 Institutet mot mutor (IMM). Kod om gåvor, belöningar och andra förmåner i näringslivet. 44
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4. Direktiv 

Enligt regeringen finns det problem med offentligt finansierad verksamhet i privat regi. Problemet 
är att insynen som säkerställs genom offentlighetsprincipen inte gäller för privata bolag, medan det 
är lagstadgat att all verksamhet som bedrivs av det allmänna (dvs. stat, kommun och landsting) ska 
vara offentligt. Då kommunerna finansierar privat verksamhet genom sina valfrihetssystem anses 
det som ”verksamhet som bedrivs av det allmänna”.  

Med anledning av detta tillsattes i september 2015 en utredning som fått i uppdrag att lämna förslag 
på hur offentlighetsprincipen i praktiken kan införas i privat utförd offentligt finansierad 
verksamhet, däribland vård och omsorg.  Syftet med utredningen är alltså att hitta en lösning på  45

hur offentlighetsprincipen ska kunna tillämpas och insynen därigenom kan öka utan att det 
administrativa arbetet nödvändigtvis ökar. 

Både KomL och Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) tas upp i direktivet och dess regler om 
information till allmänheten. Vid tillämpning av OSL ligger problematiken i att det inte ansetts 
befogat att tillämpa offentlighetsprincipen hos privata utförare då det genom sekretessbestämmelser 
går att begränsa och till och med upphäva insynen. Gällande KomL ligger problematiken i att 
reglerna formellt sett är genomförbara, men möjligheten för allmänheten att få insyn i praktiken är 
begränsad.  

På grund av ovanstående har det under de senaste tio åren har blivit mer vanligt att kommuner och 
landsting istället för att utföra olika verksamheter i egen regi, köper verksamheten av privata 
leverantörer. Kostnaderna för köp av verksamhet inom vård och omsorg har ökat från 19 miljarder 
kronor år 2006 till 35 miljarder kronor år 2013.  I och med detta minskar möjligheten till insyn för 46

allmänheten. Enligt offentlighetsprincipen bör alla ha rätt till insyn i verksamheter som är offentligt 
finansierade. Utredningen ska ta hänsyn till ekonomiska och praktiska konsekvenser av sitt förslag 
samt se till hur förutsättningarna och konkurrensen kan komma att påverkas av en ny reglering. 
Uppdraget ska redovisas under hösten 2016.  47

 Kommitédirektiv 2015:92 s 1.45

 Kommitédirektiv 2015:92 s 6.46

 Kommitédirektiv 2015:92 s 2.47
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5. Analys 

5.1 Marknadsföringsstrategi 

Marknadsföringsstrategins utformning är avgörande för de privata aktörerna. Det är genom den som 
de når marknadens alla aktörer, vilka består av brukarna, biståndshandläggarna och eventuella 
intresseorganisationer. Det kan även finnas fler möjliga aktörer att beakta, såsom seniorsällskap vars 
medlemmar passar företagets målgrupp och inriktning. Alla aktörer är viktiga att ha i beaktande vid 
framtagningen av marknadsstrategin då de på olika sätt kommer bidra till att verksamheten drivs 
framåt. Varje aktör på marknaden kräver en egen strategi för att uppnå samma mål, vilket är att få in 
rätt brukare och nå lönsamhet.   

Som undersökningar har visat är det rekommendationer från läkare och bekanta som är vägledande 
och ligger till grund för de äldres val av vårdgivare, i detta fall äldreboenden. Det är alltså muntliga 
rekommendationer som väger tyngst. Den information som finns om de olika leverantörerna 
upplevs ofta svåröverskådlig då den innehåller för mycket av allt, vilket gör att brukarna får svårt 
att göra ett aktivt val utifrån sina önskemål. Det har också visat sig att äldre har relativt lågt 
förtroende för internet, så marknadsföringens huvudfokus bör alltså inte ligga på att göra en bra 
hemsida eller synas i sociala medier.  

Vid utformningen av marknadsföringsstrategi måste bolagen skala ned och tydliggöra sin 
verksamhet på ett sätt som tilltalar och informerar brukaren. Detta kan göras på olika sätt men störst 
fokus bör läggas på den muntliga kommunikationen. Det kan handla om direktmarknadsföring 
genom dörrknackning eller mindre seminarier på närliggande vårdcentraler. Vid 
direktmarknadsföring såsom dörrknackning är det mycket viktigt att vara tydlig, saklig och tala 
sanning. Ett annat sätt för de privata aktörerna att nå nya brukare är att brukare, som bor på boendet, 
blir ambassadörer i olika intresseorganisationer eller seniorsällskap som marknadsför, informerar 
och kopplar samman eventuella brukare med just det äldreboendet som ambassadören representerar. 
Genom att ha ambassadörer i utvalda organisationer och sällskap kommer ”rätt” målgrupp av 
brukare tilltalas och problematiken med att leverantörer aldrig får neka någon, om det finns plats, 
lösas.  

Det framgår även av undersökningar att äldre saknar information om kvalitet samt ett sätt att mäta 
kvalitet på. Detta är svårt för leverantörerna själva att ta fram, då de är partiska i sin syn på 
verksamhetens kvalitet. Avsaknaden på ett mått är en brist som socialstyrelsen tidigare påpekat. 
Genom att ta fram ett sätt att mäta kvaliteten på olika äldreboenden skulle brukarnas val underlättas 
ytterligare. Svårigheten ligger dock i att ta fram och bestämma vad kvalitet faktiskt är samt vad och 
hur det ska mätas. Grundläggande är att de privata aktörerna lever upp till de krav och villkor som 
finns i förfrågningsunderlaget, vilket i sig är ett mått på kvalitet. Problematiken ligger i 
tilläggstjänsterna och huruvida dessa ska räknas som en parameter i kvalitetsmåttet eller inte, då alla 
brukare ska ha samma förutsättningar att få bo på ett äldreboende med hög kvalitet. Därmed bör 
tilläggstjänsterna inte räknas som ett mått på kvalitet, då brukare som inte har råd med diverse 
tilläggstjänster skulle exkluderas från boeden med hög kvalitet. 

Biståndshandläggarna som dagligen sitter med bedömning av huruvida brukarna ska få beviljat 
bistånd, är ytterligare en grupp att vända sig och nå ut till, då det ofta är dessa personer som 
informerar brukarna om vilka valmöjligheter som finns. Genom att tydligt informera 
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biståndshandläggarna om bolagets idé, vision och utbud av tilläggstjänster får de förståelse för vad 
som erbjuds och kan på så sätt koppla ihop leverantör och brukare på ett för båda fördelaktigt sätt. 
Denna information kan komma biståndshandläggarna tillhanda på olika sätt, dels genom text i 
broschyrer dels genom informationsföreläsningar och seminarier. 

Bolagsnamnet är ytterligare en faktor att ha i åtanke, då katalogerna med alla valbara boenden ofta 
står i bokstavsordning. Ett bolagsnamn som börjar med A, B eller C kan vara lättare att komma ihåg 
samtidigt som intresset fortfarande finns kvar, till skillnad från om bolagsnamnet började med 
exempelvis M, N eller O.  

Även intresseorganisationer är viktiga att informera och nå ut till. Genom att sponsra till exempel 
utvalda seniorklubbar kan bolagen marknadsföra sig och samtidigt tilltala sin önskade målgrupp. 
Det kan handla om ett möte eller lunchseminarier med ett seniort golfsällskap, vilka i sin tur kan 
sprida informationen om äldreboendet vidare till sina vänner och bekanta. För att ytterligare tilltala 
den önskade målgruppen kan de privata aktörerna, som en tilläggstjänst, erbjuda rabatterat 
golfmedlemskap på utvalda golfklubbar eller anordna golfresor för entusiasterna. En mycket bra 
strategi för att tilltala och verka attraktivt för dessa brukare. Det är dock viktigt att poängtera att alla 
brukare måste ha samma rätt att ta del av tilläggstjänsterna, oavsett om de är med i ett 
seniorsällskap eller inte. Genom liknande erbjudanden till utvalda intresseorganisationer eller 
sällskap och bra paketering skapas ytterligare ett sätt för bolagen att få in rätt målgrupp till sina 
boenden, utan att neka någon och på så sätt kunna uppnå sina mål och visioner för sin verksamhet. 

Anledningen till att målgruppen har så stor betydelse är av kostnadsskäl, då bolagen vill kunna gå 
med vinst. För att kunna gå med vinst måste de sälja tilläggstjänster, vilket gör att målgruppens   
betalningsförmåga spelar stor roll. Ersättningen från kommunen ska täcka alla kostnader som de 
privata aktörerna har. Men för att kunna gå med vinst och få lönsamhet gäller det att paketera och 
sälja in tilläggstjänsterna på ett lagligt men tilltalande sätt som gör att brukarna känner att de inte 
kan vara utan det lilla extra, såsom städning varje dag, kulturbesök eller en resa. Detta kommer 
troligtvis bidra till att standarden upplevs högre och efterfrågan på boendet ökar. Leverantörerna 
kan även få ersättning om de erbjuder brukare daglig verksamhet. Detta är ett mycket bra läge för 
tilläggstjänster. Utöver själva aktiviteten, som troligtvis är gratis för brukaren, kan till exempel 
lunch erbjudas mot en extra kostnad. Det är dessa små tillägg som ger brukaren guldkant på 
vardagen och bolagen lönsamhet. Brukarna måste alltså ha råd och vilja att köpa dessa samt vara 
intresserade av att i viss mån aktivera sig, vid exempelvis kulturbesök eller golfresor.  

Brukare som är mycket sjuka vill eller kan med största sannolikhet inte delta på samma sätt i dessa 
aktiviteter, som förhoppningsvis kommer vara en stor del av den dagliga verksamheten. Även om 
bolagen får ersättning från kommunen för alla brukare och dess behov, kommer sjuka brukare kosta 
bolaget desto mer i form av vårdpersonal och anpassning till individens specifika behov som 
självklart måste uppfyllas. För att lösa denna situation skulle bolagen kunna samarbeta med andra 
aktörer som har möjlighet att hjälpa dessa brukare på ett ännu bättre och individanpassat sätt. Om 
de privata aktörerna från start lyckas bli associerade med en viss livsstil har de goda förutsättningar 
att tilltala den målgrupp som de önskar.  
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5.2 Avtalstiden 

Utöver marknadsstrategins betydande roll finns något anmärkningsvärt som framgår av 
förfrågningsunderlaget.  Det intressanta är att avtalstiden i Täby kommuns förfrågningsunderlag 
sägs gälla tillsvidare. Detta är inte i enlighet med LOVs regler. I propositionen framgår att avtalet 
måste konkurrensutsättas och omförhandlas vart femte till åttonde år.  Förfrågningsunderlagets 48

formulering gällande avtalstiden kan bero på att så länge leverantörerna lever upp till avtalets 
fastställda villkor och krav är de godkända och berättigade ersättning från kommunen. För att 
fastställa att reglerna efterföljs utövas kontinuerlig kontroll, vilket Täby kommun kanske anser som 
grund för att avtalstiden ska gälla tillsvidare. Detta är dock inte i enlighet med gällande lag och bör 
regleras. 

5.3 Insyn, Kommitédirektiv och KomL 3:19 

Det kan ifrågasättas huruvida kommitédirektivet, vars syfte är att öka insynen i de offentligt 
finansierade bolagen, är i enlighet med syftet i LOV eller inte. Syftet med valfrihetssystem är som 
bekant att öka den enskildes valfrihet och självbestämmande inom vård och omsorg genom att göra 
det lättare för privata aktörer att etablera sig på marknaden. För att privata aktörer ska vilja och 
kunna etablera sig på en till synes stor marknad krävs att de sticker ut och är konkurrenskraftiga. 
Om direktivet får genomslag kommer strategier, finansiell information och kundregister inte längre 
vara ett konkurrensmedel för bolagen, utan något som är tillgängligt för hela marknaden. 
Kvalitetskonkurrensen framgår som ett tydligt syfte i LOV och ett införande av direktivet skulle 
inskränka i denna, då de privata utförarna tvingas vara transparenta. En konsekvens av detta kan 
vara att bolagen avstår helt från att starta verksamhet och ansluta sig till valfrihetssystemet. Ett 
införande skulle även kunna bidra till att det blir svårare för bolagen att nå lönsamhet och därmed 
måste avveckla sin verksamhet. Detta påverkar inte enbart bolagen, utan även brukarna vars 
valmöjligheter minskar.  

Ett införande av offentlighetsprincipen i de offentligt finansierade bolagen behöver dock inte 
inskränka på konkurrensen, då bolag som har affärsförbindelse med en myndighet skyddas av 
sekretessbestämmelser i bland annat OSL. I bestämmelserna framgår att uppgifter som rör enskilds 
affärs- och driftsförhållanden är sekretessbelagda, om den enskilde skulle lida skada om uppgifterna 
röjs, OSL 31 kap 16§. 

Bestämmelsen gällande insyn i KomL 3 kap 19a§ är även den av vikt för bolagen att ha i beaktning 
då verksamheten planeras och byggs upp. Hur långt insynen sträcker sig är ännu inte fastställt då 
regeln är relativt ny.  Praxis kommer utvisa hur mycket och vad som är att anse som skäligt i 49

informationsväg. Insynen ställer krav på bolagen att följa och leva upp till de verksamhets- och 
politiska krav som ställs.  

 Prop. 2008/09:29 s 76.48

 Trädde i kraft 2015-01-01.49
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6. Sammanfattning 

Den rättsliga regleringen, med LOV i fokus har gjort det enklare och mer tillgängligt för privata 
aktörer att etablera sig på en annars svår marknad att slå sig in på. Genom att kommunerna erbjuder 
de privata aktörerna ersättning skapas fler tillfällen för bolag samtidigt som de är fria att konkurrera 
om brukarna med sina tilläggstjänster. Resultatet av utredningen som ska presenteras under hösten 
2016 kan ses som en risk för bolagen. En lösning på det är att de får jobba mer med reglering av 
företagshemligheter och sekretess inom sina verksamheter.  

Avslutningsvis kan sägas att det är tilläggstjänsternas paketering, marknadsföringens utformning 
och anpassning till marknadens alla aktörer som kommer vara avgörande för utvecklingen av 
verksamheterna. Detta är en marknad som det finns mycket att göra och tillföra inom. Samhället 
och dess invånare är och har alltid varit beredda att betala för tjänster som underlättar eller tillför 
något, vilket är både positivt och drivande för alla bolag. En konkurrenskraftig marknad bidrar till 
utveckling och förbättring samtidigt som höjda inkomster och välmående ökar efterfrågan på 
välfärdstjänster. 
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