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Yrkande angående – Utvärdering av LOV i
hemtjänsten
Förslag till beslut
I kommunstyrelsen:

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att anlita extern part för att utvärdera införandet
av valfrihetssystemet enligt LOV i hemtjänsten.
2. Utvärderingen ska innehålla konsekvensbeskrivningar för vilka effekter LOV fått för
ekonomin, de äldres omsorg, personalens arbetsmiljö samt programmet för Attraktiv
Hemtjänst. Utvärderingen ska också redovisa om hemtjänsten blivit mer effektiv
sedan LOV infördes.
3. Utvärderingen återrapporteras till kommunstyrelsen senast september 2021.

Yrkandet

Det har nu gått tre år sedan valfrihetssystemet enligt LOV infördes i hemtjänsten i
Göteborgs Stad.
Argumenten för att Göteborg skulle införa ett kundvalssystem var många. Bland annat
framfördes argument som att med ökad konkurrens och valfrihet skulle hemtjänsten bli
bättre och mer effektiv, vilket skulle ge mer resurser till äldreomsorgen.
Sedan LOV infördes är det fortfarande bara ett fåtal av de personer som har hemtjänst
som valt en annan utförare än kommunen. Samtidigt har de före detta stadsdelsnämnderna
fått lägga stort arbete på att komma ned i kostnader genom olika besparingsåtgärder för
att hantera den förändrade ersättningen som infördes i samband med LOV, vilket framgår
av tidigare uppföljningsrapporter.
Vi vet också att arbetsmiljön är oerhört ansträngd i hemtjänsten, inte minst sedan
Arbetsmiljöverket nu hotar Göteborgs stad med vite om inte brister rättas till. Genom
tidigare dialoger vet vi att det rör sig om teknik, om konflikter mellan modellen för LOV
och programmet för Attraktiv hemtjänst och om arbetsmiljön kopplad till det mobila
arbetssättet och otillräcklig transporttid.
För närvarande pågår en översyn av ersättningsmodellen i hemtjänsten, det är bra och
nödvändigt för att komma tillrätta med den minutstyrning som har stor påverkan på
arbetsmiljön i hemtjänsten. Vi rödgrönrosa ser dock att det är nödvändigt att också göra
en belysning av vilka effekter införande av LOV har fått på hemtjänsten och arbetsmiljön.
Vi vill också utvärdera kostnaderna samt om hemtjänsten blivit mer effektiv sedan LOV
infördes.
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