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Yttrande angående – S, V, MP yrkande angående justering av tidigare beslut i 
kommunstyrelsen 

Yttrandet 
S, V och MP vill ta bort valfriheten för hundratals göteborgare som lagt sin tilltro 
och sin vardag i händerna på den etablerade privata hemtjänsten och alla de 
personer som går under LSS dagliga verksamhet i privat regi. Vi har lyssnat in 
åtskilliga av dessa oroliga människor som i dagsläget inte vet om de får behålla 
sin trygga vardag. Så länge de privata vårdgivarna lever upp till kvalitetskraven 
och levererar en mer värdig omsorg utefter människors individuella behov, 
kommer vi sverigedemokrater vara positiva till valfrihet och privata vård- och 
omsorgsformer.  

Många delar i den kommunala verksamheten fungerar inte idag, den lever helt 
enkelt inte upp till göteborgarnas önskemål. Vår fråga till S, V och MP blir därför: 
På vilket sätt blir den kommunala omsorgen bättre av att vi lägger ner 
välfungerande privata alternativ där samtliga brukare är nöjda? 

Alla som föredrar annat än kommunal äldreomsorg och daglig verksamhet borde 
rimligen kunna få behålla rätten och värdigheten i att själva få välja. Beslutet 
behöver därför komma upp till högre instans, dvs. kommunfullmäktige där SD 
tillsammans med M, L, KD, D och C har majoritet.  

Våra sju grannkommuner tillämpar alla LOV i hemtjänsten. I dessa kommuner 
finns flera hemtjänstföretag som valt bort Göteborg - som 2021 hamnade på en 
föga smickrande plats 191 i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet 
bland Sveriges 290 kommuner. Göteborg hamnar nära den absoluta botten i 
områden som den kommunala organisationen själv styr över, såsom tjänstemäns 
attityder till företagande, service till företag, kommunpolitikernas attityder till 
företagande och konkurrens från kommunens sida. Företag som kan tänka sig att 
verka i Göteborg hade välkomnat en tydlig markering att LOV kommit för att 
stanna, den politiska osäkerheten har gjort sitt för att hålla tillbaka satsningar på 
LOV. Privata företag står för en betydande del av stadens arbetstillfällen och 
skatteintäkter. Göteborgs stad borde sedan länge ha gjort något åt uppfattningen 
att S, V, och MP har en negativ attityd till företagande. Sverigedemokraterna 
kommer fortsatt värna utsatta människors fria val när det kommer till 
vårdalternativ och därmed göra vad vi kan för att ärendet ska gå upp till 
kommunfullmäktige och avgöras i majoritet där. 
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Yttrande angående Yrkande från S, V, MP 
angående justering av tidigare beslut i 
kommunstyrelsen 
Yttrandet 
Vi reserverar oss mot beslutet att upphäva tidigare fattade beslut av kommunstyrelsen. 
Den 14 och 21 december beslutade kommunstyrelsen att skicka vidare sju yrkanden till 
kommunfullmäktige för beslut. Då vi ser att det finns möjlighet till en majoritet i 
kommunfullmäktige för yrkandena som bland annat värnar medborgarnas valfrihet och 
rätten att äga sitt eget boende, är det vanskligt att den styrande minoriteten nu går fram 
med förslag i kommunstyrelsen om att upphäva tidigare fattade beslut i kommunstyrelsen 
och därigenom förhindra att ärendena får avgöras av kommunfullmäktige. Det är 
demokratiskt olyckligt om ärendena undanhålls från möjligheten att beslutas i 
kommunfullmäktige som är det högsta beslutande organet i Göteborg bestående av 
politiker valda av medborgarna. Under föregående mandatperiod drev oppositionen 
(bland annat bestående av nuvarande styrande minoritet) genom att samla majoriteter 
igenom flertalet revideringar som gick emot de av kommunfullmäktige antagna 
budgetarna. Dessa beslut handlade om flertalet olika politiska förslag som gick emot en 
beslutad budget på samma sätt som den styrande minoriteten nu kritiserar att de sju 
yrkandena gör. 
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M, D, L, KD 



Yrkande angående justering av tidigare beslut i 
kommunstyrelsen  
 
Förslag till beslut 
 
I kommunstyrelsen: 

1. Kommunstyrelsens beslut 21 december 2022 i ärendet ”2.1.1 Yrkande från M, D, L särskilt 
yttrande KD angående socioekonomisk viktning för förskoleklass och grundskola” upphävs. 

2. Kommunstyrelsens beslut 21 december 2022 i ärendet ” 2.1.2 Yrkande från M, D, L särskilt 
yttrande KD angående Inget krav på förmedling genom BoPlats” upphävs.  

3. Kommunstyrelsens beslut 21 december 2022 i ärendet ”2.1.3 Yrkande från C angående bevara 
tillämpningen enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) inom daglig verksamhet” upphävs. 

4. Kommunstyrelsens beslut 14 december 2022 i ärendet ” § 955 Reviderat yrkande M, D, L och 
C särskilt yttrande KD angående förtydligande av Framtidens arbete med ombildningar” 
upphävs.  

5. Kommunstyrelsens beslut 14 december 2022 i ärendet ”§ 956 Yrkande från M, L och D 
särskilt yttrande KD angående att upprätthålla äldres självbestämmande i Göteborg, Vård- och 
Omsorgsboenden” upphävs.  

6. Kommunstyrelsens beslut 14 december 2022 i ärendet ” § 957 Yrkande från M, L och D 
särskilt yttrande KD angående att upprätthålla äldres självbestämmande i Göteborg, LOV” 
upphävs.  

7. Kommunstyrelsens beslut 14 december 2022 i ärendet ” § 958 Yrkande från M, D och L 
särskilt yttrande KD angående huvudman för vuxenutbildning och SFI” upphävs.  

8. Ärendet förklaras omedelbart justerat.  
 

Yrkandet 
I kommunfullmäktiges budget för år 2023 antogs ett antal övergripande mål, verksamhetsinriktningar, 
uppdrag och ekonomiska ramar. Samtliga andra förslag till budget och flerårsplaner avslogs under 
budgetsammanträdet. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet menar att den demokratiskt 
antagna budgeten är att betrakta som en helhet. Enskilda utbrytningar och långtgående förändringar 
skapar målkonflikter för nämnder och bolag, samt riskerar att påverka stadens styrning på ett skadligt 
sätt. Att föreslå en rad olika revideringar av den antagna budgetens enskilda delar, utan hänsyn till det 
ekonomiska läget, måste anses vara en mycket olämplig åtgärd och står i strid med välfungerande 
praxis. 
 
I sitt budgetbeslut fastslog kommunfullmäktige att tre kompletteringsbudgetar ska upprättas och antas 
under varje år. Dessa införs både för att ge utrymme för en viss flexibilitet, men också för att ge såväl 
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Yrkande  
2022-01-04 
 

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet 
Nytt ärende 



nämnder som styrelser tydliga riktlinjer för när de kan förvänta sig att vissa justeringar av budgeten 
genomförs. Strax innan det formella maktskiftet ägde rum valde den dåvarande majoriteten i 
kommunstyrelsen att frångå den systematik för budgetrevideringar som upprättats och fatta ett antal 
beslut som riskerar att få svåra konsekvenser för stadens verksamhetsmässiga och ekonomiska 
förutsättningar. För att säkerställa att kommunens budget- och uppföljningsprocess kan genomföras på 
ett ordnat sätt föreslår vi därför att dessa beslut upphävs med omedelbar verkan och därmed återtas 
från kommunfullmäktige.  
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