
Yrkande angående – yrkande från C angående 
bevara tillämpningen enligt lagen om 
valfrihetssystem (LOV) inom daglig verksamhet 
 
Förslag till beslut 
 
I kommunstyrelsen: 

1. Yrkandet från Centerpartiet avslås.  

Yrkandet 
I kommunfullmäktiges budget för år 2023 antogs ett antal övergripande mål, verksamhetsinriktningar, 
uppdrag och ekonomiska ramar. Flera andra förslag till budget och flerårsplaner, med lägre stöd i 
kommunfullmäktige, avslogs under budgetsammanträdet. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och 
Miljöpartiet menar att den demokratiskt antagna budgeten - som träder i kraft först efter årsskiftet 
2022/2023 – är att betrakta som en helhet, där enskilda utbrytningar och långtgående förändringar 
riskerar att få negativ påverkan för stadens styrning. Att genomföra revideringar av den antagna 
budgeten 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, särskilt mot bakgrund av 
det ekonomiska läget och snabba omvärldsförändringar, men också för att ge såväl förvaltningar som 
bolag tydliga riktlinjer för när man kan förvänta sig att vissa justeringar av budgeten genomförs. Vi 
menar att denna process bör respekteras och föreslår därför att yrkandet Centerpartiet avslås.  
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LOV daglig verksamhet 

 

Potentiellt kommer hela den kommande mandatperioden präglas av nya vändningar i 

LOV-frågan. Det må vara en ideologisk och viktig fråga för många partier men samtliga 

partier bör också överväga vad otydlighet och ryckighet betyder för verksamheterna 

över tid. Och inte minst för berörda göteborgare. 

Istället för att stora stridsfrågor ständigt ska hoppa fram och tillbaka på grund av något 

enstaka mandat vore det önskvärt om det i alla fall gjordes försök till breda 

kompromisslösningar gällande flera av de stora stridsfrågorna. 

Demokrati är att majoriteten bestämmer, men demokrati bygger också på att politiken 

lägger proportionerligt med tid och kraft på olika frågor samt ger förvaltningarna goda 

förutsättningar för sitt dagliga arbete. 

Det kan ifrågasättas om Kommunstyrelsen fullgör sitt ansvar enligt Kommunallagen med 

nuvarande arbetssätt som till så hög grad präglas av konflikt.   
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Yrkande angående bevara tillämpningen 
enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) inom 
daglig verksamhet  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1. Nämnden för funktionsstöd får i uppdrag att bevara tillämpningen enligt lagen om 
valfrihetssystem (LOV) inom daglig verksamhet.  

Yrkandet 
I Göteborg kan personer inom daglig verksamhet välja utförare i och med tillämpningen 
av Lagen av valfrihetssystem (LOV). Det möjliggör en bättre individanpassad 
verksamhet och ska värnas. Därför anser Centerpartiet att nämnden för funktionsstöd ska 
få i uppdrag att fortsatt tillämpa LOV inom daglig verksamhet.  
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