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Yttrande angående – Revidering av Göteborgs 
stads riktlinje för hemtjänst avseende 
rambeslut, ersättningsmodell samt förenklat 
beslutsfattande.  
Yttrandet 
Vi noterar att Socialdemokraterna på detta ärende har lagt ett yrkande om att 
ändra utredningsdirektiven för att samtidigt som ersättningsmodellen ses över, 
utreda en nedläggning av LOV. Även om vi helt delar uppfattningen att LOV ska 
avskaffas så tycker vi att det är viktigt att genomföra den utredning som vi 
kommit överens om i en bred politisk överenskommelse. Eftersom vi delar S 
uppfattning i sakfrågan om att LOV borde avskaffas så väljer vi att lägga ned våra 
röster i det här fallet. Vi har kämpat mot privatiseringen i hemtjänsten sedan 
förslaget dök upp. Det kommer vi fortsätta att göra men här passar det illa att 
försöka ändra en utredning om ekonomin som kan göra stor skillnad i personalens 
vardag.  

Vi har kommit överens brett, samtliga demokratiska partier inklusive 
Socialdemokraterna, om att det nuvarande ekonomiska ersättningssystemet inte 
fungerar. Det är mycket glädjande att fler partier än de rödgrönrosa inser detta 
behov. Det blir då lite märkligt att Socialdemokraterna väljer att lägga ett yrkande 
som ändrar det vi gemensamt kommit överens om, och det riskerar även att 
underminera den viktiga utredning om ekonomin som ska genomföras. Ekonomin 
är dessutom den viktigaste faktorn för att skapa en hållbar arbetsmiljö i 
hemtjänsten.  

Hur lovvärt det än är att ytterligare markera sitt missnöje med privatiseringarna 
kommer Vänsterpartiet sätta möjligheten att förändra personalens vardag först. 
Med nuvarande högermajoritet i kommunfullmäktige kan vi vara glada att vi 
åtminstone kommit så långt att vi ska utreda förändringar av ett förkastligt 
ersättningssystem som driver fram minuthetsen i hemtjänsten. 

Socialdemokraternas yrkande blir bara en markering eftersom de saknar stöd. En 
markering i samma fråga som Vänsterpartiet dessutom har motionerat om några 
punkter längre ner på dagordningen till dagens sammanträde. Dessutom har vi lagt 
samma förslag i den nämnd, Äldre- samt vård och omsorgsnämnden, som 
Socialdemokraterna vill ge uppdraget. Så tillfälle ges att ta kampen mot 
privatiseringarna både fullmäktige och i nämnden.  
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Sedan 2017 har vi lagt olika förslag, ibland tillsammans med Socialdemokraterna, 
för att försöka stoppa privatiseringen i hemtjänsten. Det har vi gjort gång på gång 
under dessa år precis som vi kommer göra lite senare idag, om vi kommer så 
långt.  

Vänsterpartiet kommer inte ge oss förrän vi har tagit tillbaka hela hemtjänsten i 
offentlig regi och vi är glada att Socialdemokraterna i Göteborg delar den kampen 
med oss. Inte minst är det glädjande eftersom Socialdemokraterna så sent som i 
somras röstade ned vårt förslag att stoppa införandet av LOV i äldreboende. Vi ser 
fram emot ett fortsatt gott samarbete i dessa frågor i framtiden!  
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