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Yttrande angående – förslag att upprätthålla äldres självbestämmande i  
Göteborg, Vård- och omsorgsboenden. 

 
Yttrandet 
Sverigedemokraterna kommer i KS rösta ja till ärendet om att upprätthålla de 
äldres självbestämmande beträffande Vård- och omsorgsboenden, detta så att 
frågan kommer ner till Göteborgs kommunfullmäktige för ett avgörande där. 
  
Hanteringen av frågan kring de äldres självbestämmande beträffande vård- och 
omsorgsboenden är av principiell vikt internt inom Sverigedemokraterna. Detta 
då frågan är vad som närmast kan beskrivas som en vattendelare inom partiet 
där många åsikter framförts. Vi har därför för avsikt att lyssna in alla argument, 
för respektive emot, och låta vår kommunfullmäktigegrupp ta slutgiltigt 
ställningstagande efter att ha lyssnat till övriga förtroendevalda samt medlemmar. 
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Yttrande angående att upprätthålla äldres 
självbestämmande i Göteborg, Vård- och 
omsorgsboenden 
 

För Centerpartiet är det en självklarhet att möjligheten att välja mellan kommunala och 
ramupphandlade boenden behöver, oavsett om de kommunala boendena är fulla eller inte, 
värnas. Människors valfrihet behöver öka, inte minska. Därför kommer Centerpartiet att 
rösta för yrkandet.  
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Yrkande angående att upprätthålla äldres 
självbestämmande i Göteborg, Vård- och 
omsorgsboenden 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

1. Att äldre- samt vård och omsorgsnämnden får i uppdrag att fortsätta tillämpa 
rätten för omsorgstagare att fritt välja mellan vård- och omsorgsboende i 
kommunal eller extern regi, i enlighet med det nya regelverket från februari 2022.  

 

Yrkandet 
Den 1 februari 2022 blev det möjligt för göteborgarna att fritt välja mellan kommunala 
och ramavtalsupphandlade boenden, oavsett om kommunens egna boenden är fullbelagda 
eller inte. Denna valfrihetsreform har inneburit att äldre göteborgare i väsentlig större 
utsträckning fått ett ökat självbestämmande avseende en viktig del i en människans liv, 
nämligen sitt hem. Människors rätt till självbestämmande och integritet är värt att stå upp 
för och den rätten ska inte upphöra med åldern. Därför ger vi äldre- samt vård och 
omsorgsnämnden i uppdrag att även fortsättningsvis tillämpa rätten att fritt välja vård- 
och omsorgsboende i kommunal eller extern regi, i enlighet med regelverket som 
implementerades den 1 februari 2022.  

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige  
  
  

Yrkande  
Särskilt yttrande  
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Moderaterna Liberalerna Demokraterna 
Kristdemokraterna 
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