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Yttrande angående – Motion av Daniel Bernmar (V) 
om att avveckla valfrihetssystemet enligt LOV i 
hemtjänsten 
 

Vi i Miljöpartiet stödjer motionen och avser avslå förslag om införandet av LOV inom 

fler verksamheter i Göteborg. Det finns en god intention i att vilja öka inflytandet för de 

göteborgare som nyttjar välfärdstjänsterna, men detta räcker inte som argument för dessa 

stora förändringar. Införandet av LOV inom hemtjänsten har kantats av osäkerhet och 

missnöje, och få har uppfattat förändringen som positiv. Vi värnar en mångfald av 

inriktningar och variationer inom välfärden, särskilt inom äldreomsorgen. Samtidigt vet 

vi att en majoritet av svenskarna är negativa till vinstuttag ur välfärden, men önskan om 

en värdedriven service, sådan service som idéburna aktörer driver, är vanlig. 

LOV är en lagstiftning som framförallt gynnar konkurrensneutralitet för utförare, och tar 

inte i första hand sikte på individens rätt till god välfärd. Vi önskar istället se fler 

konkreta förslag för ökat brukarinflytande, en utökad samverkan med icke-vinstdrivna 

alternativ samt ett proaktivt utvecklingsarbete av stadens egna boenden. Vi motsätter oss 

inte icke-kommunala utförare, men vill inte se att välfärdsföretag tar ut skattepengar i 

vinst. Detta kan inte regleras inom ramen för LOV. Ett system med fri etableringsrätt 

säger inget om den faktiska valfriheten och mångfalden bland utövarna. Konkurrens är 

enligt Miljöpartiet inget egenvärde på välfärdsmarknaden, utan icke-offentliga aktörer ska 

bidra med något annat än det som kommunen kan erbjuda.  
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Yttrande angående – Motion av Daniel 
Bernmar (V) om att avveckla 
valfrihetssystemet enligt LOV i hemtjänsten 

 

Motionärens intentioner kan vi tolka som en vilja till att förbättra hemtjänsten avsevärt. 

Vi delar den viljeinriktningen om en säker, trygg och god hemtjänst.  

Det har funnits många år att skapa denna goda hemtjänst och siffror tillbaka i tiden visar 

inte på att den ambitionen lyckats oavsett vilken regiform eller vem som haft makten i 

Göteborg. 

Införandet av LOV har inte genomgått en genomlysning varför det blir märkligt att i detta 

skede, utan fakta på bordet, dra breda penseldrag och totalt utelämna alla andra pågående 

förändringsarbeten inom hemtjänsten i analysen. 

Det är inte klargjort i sak vad som påverkat ekonomin av alla de förändringar som 

genomförts. Förändringar som Attraktiv hemtjänst, Mobilt arbetssätt, Ersättningsmodell, 

IT-stöd för att nämna några. 

Välfärden behöver prioriteras – det är ett av kommunens kärnuppdrag. För att göra det 

krävs grundlig analys vilket kräver fakta. Mer resurser till de som arbetar närmast våra 

äldre som är i behov av hemtjänst. För att verkligen lyckas med det arbetet behöver vi alla 

bidra oavsett vart vi står ideologiskt för här finns inga snabba lösningar. 

Det finns goda exempel där Hemtjänsten har signifikanta förbättringar i nöjdhetsresultat 

och med en Äldrenämnd där hela verksamheten finns samlad kan analys-, förbättrings-

arbete och styrning ges en bättre plats.  

 

Kommunstyrelsen  
  

  

Yttrande  

 

2020-05-14 

 

(D) 

  

Ärende nr: 3.7 



 

Göteborgs Stad kommunstyrelsen 1 (2) 
  

   

Yrkande angående – Motion av Daniel 
Bernmar (V) om att avveckla 
valfrihetssystemet enligt LOV i hemtjänsten 

Förslag till beslut 
 I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Att bifalla motionen  

Yrkandet 
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. Riktigt så har det 
inte blivit. Precis som vi varnade för innan LOV infördes skulle reformen kosta mer än 
den skulle smaka. Dessutom verkar det inte heller vara ett så stort intresse från 
göteborgarna att välja annan hemtjänst än kommunen. I mars 2019 hade Göteborg 12 
godkända privata utförare av hemtjänst. I mars 2020 är det endast 8 kvar. Av dessa är tre 
enbart valbara i en stadsdel. Det är alltså många företag som väljer att dra sig tillbaka och 
lämnar de äldre åter till kommunen. Införandet av LOV har istället belastat stadsdelarna 
och skapat otrygghet för anställda och brukare. 

Istället för mer resurser till hemtjänsten har det blivit mindre och arbetssituationen är inte 
hållbar Dessutom har arbetet med Attraktiv Hemtjänst omkullkastats.  

Att kommunen är inlåst i ett stelbent valfrihetssystem försvårar också möjligheten att i 
den egna verksamheten när plötsliga och akuta behov uppstår införa nya riktlinjer om inte 
detta är avtalat. Detta blev extremt tydligt 2019 när den nya ersättningsmodellen infördes, 
trots att vare sig tekniska eller organisatoriska förutsättningar fanns på plats. Anledningen 
var att förändringar skulle anmälas till de avtalade verksamheterna minst 3 månader innan 
förändringen skulle gälla.  

Coronakrisen har med all tydlighet visat på de strukturella brister på resurser som finns i 
äldreomsorgen. Att lägga dyrbara skattemedel på att upprätthålla ett system som inte ökar 
vare sig kvalitet eller ger ökade resurser är därför orimligt. 

LOV är en lagstiftning som framförallt gynnar konkurrensneutralitet för utförare, och tar 
inte i första hand tar sikte på individens rätt till god välfärd. Det är heller inte möjligt att i 
dagsläget begränsa utförare till idéburna. Genom att avskaffa LOV i hemtjänsten kan vi 
istället fokusera på kärnverksamheterna och arbeta aktivt för inflytande och delaktighet 
för brukarna samt ge hållbara arbetsvillkor till de anställda.  
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Yttrande angående – Motion av Daniel 
Bernmar om att avveckla valfrihetssystemet 
enligt LOV i hemtjänsten 

Yttrandet 
Sverigedemokraterna är i grunden positiva till valfrihet. Det får dock inte ske till vilken 
kostnad som helst och måste bidra till att förbättra kvaliteten på servicen. Från införandet 
av LOV inom hemtjänsten vet vi att LOV inte per automatik ger bättre brukarnöjdhet 
eller förbättrad vårdkvalitet.  

Tanken med införandet av LOV var att det skulle öka kvaliteten till nytta för den enskilde 
omsorgstagaren. Mekanismen är att samtliga utförare oavsett om denne är i privat eller 
kommunal regi ska utföra insatserna till samma kostnad, samtidigt som omsorgstagaren 
ska få möjlighet att välja. Detta innebär att utförare endast ska kunna konkurrera om 
omsorgstagarna med hjälp av förbättrad kvalité och inte pris. Resultatet bör då rimligtvis 
bli att nöjdheten ökar. Trots detta har brukarnöjdheten inte ökat och det går inte att påvisa 
att kvaliteten förbättrats. 

Många brukare har ett högre och mer komplext vårdbehov. Kvaliteten blir då också mer 
beroende av hur väl personalen känner brukaren. Med andra ord finns det en större vinst 
för brukaren om denne kan säkerställa kontinuitet och inte byta utförare och/eller 
personal.  

Sverigedemokraterna vill utgå från den konservativa försiktighetsprincipen och avvakta 
med fler införanden av LOV i Göteborgs Stad tills vi har fått en full utvärdering av LOV 
inom hemtjänsten. Det vore orimligt att ta på sig onödiga ekonomiska risker samtidigt 
som staden ska hantera en stor omorganisering och en covidepidemi. Det finns flera 
anledningar att stanna upp och tänka till. LOV ger inte per automatik en bättre äldrevård. 
Istället bör staden satsa på att förbättra medarbetarnas nuvarande arbetssituation och deras 
kompetensutveckling. Duktiga och glada medarbetare ger även nöjda brukare. 
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Yrkande angående – Motion av Daniel Bernmar (V) 
om att avveckla valfrihetssystemet enligt LOV i 
hemtjänsten 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Motionen avslås. 
 

Yrkandet 
Ett viktigt mål är att enskilda människor så långt som möjligt ska kunna styra över det egna livet och 
den egna vardagen. Detta innefattar bland annat möjligheten att välja vem som hjälper till i det egna 
hemmet. 

Valfrihet inom hemtjänst har endast funnits en kortare period i Göteborg, men erfarenheter från andra 
kommuner visar att Göteborg har mycket att vinna. Exempelvis visar en rapport från Socialstyrelsen 
att valfriheten bidrar till att höja kvaliteten generellt inom hemtjänsten, och Institutet för 
Näringslivsforskning har i en studie visat att äldre blir mer nöjda med hemtjänsten när en kommun 
inför ett valfrihetssystem. 

I motionen anges att nöjdheten med hemtjänsten har blivit sämre samt att resurserna till 
verksamheterna har minskat på grund av införandet av valfrihet inom hemtjänsten. I Delårsrapport 
augusti 2019 inklusive kompletterande uppföljning framgår det dock att den hemtjänst som utförs av 
privata utförare inte har någon större påverkan på stadsdelsnämndernas ekonomi. Dessutom klättrade 
Göteborg fem placeringar i landet när Socialstyrelsen 2019 undersökte äldres nöjdhet med 
hemtjänsten.  

Med detta nämnt är plats elva underifrån i Sverige ett fortsatt starkt underbetyg för hemtjänsten. I 
Göteborg har hemtjänsten under många år kämpat med problem som har påverkat arbetsmiljön, 
kvaliteten och nöjdheten, vilket kommer ta tid och kräva hårt arbete att vända. Det är också mot 
bakgrund av detta som kommunstyrelsen i mars 2020 fattade beslut om ett åtgärdspaket med 
satsningar på kompetenshöjning, minskad sjukfrånvaro och åtgärder för att minska detaljstyrning och 
minutstress. Samtidigt är det värt att notera att det uppstod viss positiv skillnad under det första året 
med valfrihet inom hemtjänsten. 

LOV innebär en konkurrensutsättning i ett valfrihetssystem där samtliga utförare som uppfyller de 
krav som staden ställer i förfrågningsunderlaget godkänns. Kraven är utformade för att säkerställa god 
kvalitet hos alla utförare, och det är därför självklart att de som inte klarar av att leva upp till dessa 
krav får avslag på att bedriva hemtjänst i Göteborg. Att så faktiskt sker är inget tecken på att 
valfrihetssystemet inte fungerar – tvärtom. 

Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige       
   
  
Yrkande  
Särskilt yttrande  
 
2020-04-17  

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet 
Kristdemokraterna 
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Motion av Daniel Bernmar (V) om att avveckla 
valfrihetssystemet enligt LOV i hemtjänsten 
Motionen 
Daniel Bernmar (V) föreslår i en motion att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en 
avvecklingsplan för LOV i hemtjänsten. 

Remissinstanser 
Motionen har remitterats till nedanstående nämnder. 

Remissinstans Beslut Kommentar 
SDN Västra Hisingen 

Bilaga 2 

Avstyrker 

 

 

  

Stadsdelsnämnden avslår motionen 
gällande avveckling av 
valfrihetssystemet enligt LOV inom 
hemtjänsten. 

V Yrkande.  

D Yrkande.  

S reserverar sig mot beslutet. 

V reserverar sig mot beslutet. 
SDN Centrum 

Bilaga 3 

Avstyrker 

 

 

 

Stadsdelsnämnden avslår motionen 
gällande avveckling av 
valfrihetssystemet enligt LOV inom 
hemtjänsten. 

FI lämnar ett särskilt yttrande till 
beslutet. 

S lämnar ett särskilt yttrande till 
beslutet. 

M, L och KD Yrkande. 

SD Yrkande. 

V, MP och FI Yttrande. 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2020-03-25 
Diarienummer 1094/19 
 

Handläggare  
Annika Thoren 
Telefon: 031 3680079 
E-post: annika.thoren@stadshuset.goteborg.se  
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Remissinstans Beslut Kommentar 
SDN Askim Frölunda Högsbo 

Bilaga 4 

Avstyrker 

 

 

 

Stadsdelsnämnden i Askim-
Frölunda-Högsbo avslår motionen 
från Daniel Bernmar om att 
avveckla valfrihetssystemet enligt 
LOV i hemtjänsten. 

M och L Yrkande.  

S Yttrande. 
 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Stadsledningskontoret har i detta skede inte bedömt ekonomiska aspekter av motionen, då 
det innebär en mera omfattande utredning.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Stadsledningskontoret inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Förslaget i motionen kräver i relation till den sociala dimensionen ytterligare fördjupning.  

 

 

Bilagor 
1. Motionen 

2. Yttrande SDN Västra Hisingen 

3. Yttrande SDN Centrum 

4.  Yttrande SDN Askim Frölunda Högsbo  

 

 

 

 

Lisbeth Nilsson 

Direktör Välfärd och utbildning 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Motion av Daniel Bernmar (V) om att avveckla 
valfrihetssystemet enligt LOV i hemtjänsten 
 

Under föregående mandatperiod pressade de borgerliga partierna genom en privatisering 
av hemtjänsten. Med ledord som valfrihet skulle konkurrensutsättningen säkerställa och 
öka kvalitet. Dessutom lovade de att privatisering skulle leda till ökade resurser.  

Verkligheten har dock blivit en annan. Den upplevda nöjdheten med hemtjänsten har 
istället blivit sämre. Resurserna till verksamheterna har minskat, och viktiga funktioner 
som omsorgshandledare tas bort på grund av för lite resurser. Arbetsvillkoren för 
personalen i hemtjänsten har dessutom blivit sämre till följd av detta.  

Under tiden har vi även fått se prov på att privata hemtjänstutförare inte klarat av att leva 
upp till de höga kraven vi satt upp och flera har fått avslag på att bedriva hemtjänst i 
Göteborg. Vi har också kunnat se att flera av de bolag som ansökt att bli utförare av 
hemtjänst drivits av kriminella personer.  

Under det dryga år som möjligheten funnits att välja utförare av hemtjänst så har det visat 
sig att det varit få som valt en annan utförare än kommunen. Intresset för valfrihet verkar 
inte vara så stort bland invånarna. Samtidigt står Göteborg inför ett tufft ekonomiskt läge 
tack vare den borgerliga budgeten med nedskärningar och besparingar i välfärden som 
följd.  

Välfärden är till för oss alla, inte för att privata ägare ska kunna sko sig på skattepengar. 
För oss är det självklart att de pengar vi gemensamt betalar till välfärden ska gå till bättre 
arbetsvillkor, ökad kvalitet och fler anställda i hemtjänsten, inte till bolagens sparbössor. 

Nu har vi sett vad privatiseringarna kostat. Det är dags att satsa ordentligt på välfärden, 
därför vill vi att valfrihetssystemet LOV i hemtjänsten avvecklas, redan under 2020. 

Kommunfullmäktige föreslås besluta  
 
Att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en avvecklingsplan för LOV i 

hemtjänsten 

 
 
Daniel Bernmar (V) 

 

Kommunfullmäktige 
 

  
  

Handling 2019 nr 174 
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