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Yttrande angående att upprätthålla äldres 
självbestämmande i Göteborg, LOV 
 

För Centerpartiet är det självklart att upprätthålla tillämpningen Lagen om 
valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänsten i Göteborg. Det är en central valfrihetsreform 
för att öka göteborgarnas självbestämmande. Därför kommer Centerpartiet att rösta för 
yrkandet.  
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Yttrande angående – förslag att upprätthålla äldres självbestämmande i 
Göteborg, LOV. 

Yttrandet 
Sverigedemokraterna kommer i KS rösta ja till ärendet om att behålla LOV i 
hemtjänsten, detta så att frågan kommer ner till Göteborgs kommunfullmäktige 
för ett avgörande där. 

Hanteringen av frågan kring LOV i hemtjänsten 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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Yrkande angående att upprätthålla äldres 
självbestämmande i Göteborg, LOV  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

1. Att äldre- samt vård och omsorgsnämnden får i uppdrag att fortsätta tillämpa 
systemet enligt lagen om valfrihet (LOV) inom hemtjänsten och säkerställa att 
äldre fortsatt har möjlighet att välja en hemtjänstutförare i kommunal eller extern 
regi på lika villkor.  

 

Yrkandet 
Tillämpningen av Lagen om valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänsten i Göteborg har 
gett ökad valfrihet och självbestämmande för allt fler av stadens omsorgstagare. Det är 
viktigt att rätten att välja skyddas från avveckling eller inskränkning. Därför ger vi äldre 
samt vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att fortsätta tillämpa LOV inom hemtjänsten 
och säkerställa fortsatta möjligheter att på lika villkor välja en utförare i kommunal eller 
extern regi.  
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