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Direktiv för förberedande åtgärder för att 
införa valfrihetssystem enligt LOV inom 
ledsagning  
§ 321, 0397/19 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Direktiv och preliminär tidplan för förberedande åtgärder för att införa valfrihetssystem 
enligt LOV inom ledsagning, i enlighet med vad som framgår av stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande, godkänns. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 10 april 2019, § 240. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 22 februari 2019. 
Yrkande från S och V den 3 maj 2019. 
Yttrande från M, L, C och KD den 10 april 2019. 
Yttrande från S och V den 8 maj 2019. 
Yttrande från MP den 7 maj 2019. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) och Jonas Attenius (S) yrkar i första hand att ärendet ska 
återremitteras i enlighet med yrkande från S och V den 3 maj 2019 och i andra hand 
avslag på stadsledningskontorets förslag. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på dels ärendets avgörande idag och dels ärendets 
återremiss och finner att kommunstyrelsen beslutat avgöra ärendet vid dagens 
sammanträde. Omröstning begärs. 

Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för ärendets avgörande idag och Nej för ärendets 
återremiss.” 

Helene Odenjung (L), Martin Wannholt (D), Hampus Magnusson (M), Jörgen Fogelklou 
(SD), Emmyly Bönfors (C), tjänstgörande ersättaren Henrik Munck (D) och ordföranden 
Axel Josefson (M) röstar Ja (7). 
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Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2019-05-08 
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Daniel Bernmar (V), Marina Johansson (S), Grith Fjeldmose (V), Jonas Attenius (S) och 
tjänstgörande ersättaren Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) röstar Nej (5). 

Karin Pleijel (MP) avstår från att rösta (1). 

Kommunstyrelsen beslutar med sju röster mot fem att avgöra ärendet vid dagens 
sammanträde. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på bifall respektive avslag på stadsledningskontorets 
förslag och finner att det bifallits. 

Protokollsanteckningar 
David Lega (KD) antecknar följande till protokollet: Om jag hade haft rätt att rösta hade 
jag röstat Ja. 

Representanterna från M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från 
den 10 april 2019. 

Representanterna från MP antecknar som yttrande en skrivelse från den 7 maj 2019. 

Representanterna från S och V antecknar som yttrande en skrivelse från den 8 maj 2019. 

Reservationer 
Daniel Bernmar (V) och Jonas Attenius (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för det 
egna yrkandet. 

Protokollsutdrag skickas till 
Samtliga stadsdelsnämnder 
Nämnden för konsument- och medborgarservice 
Nämnden för Intraservice 
Äldreberedningen 

 

Dag för justering 
2019-06-03 
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Vid protokollet 

 

Sekreterare 
Mathias Sköld 

 

 

Ordförande 
Axel Josefson 

 

Justerande 
Daniel Bernmar 
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