
Kommunfullmäktige 12 september 2019 

 

I en interpellation till kommunstyrelsens ordförande har Daniel Bernmar (V) ställt följande 
frågor: 

 

1. Är det din mening att införandet av LOV har ökat kvaliteten i hemtjänsten och i så fall 
på vilket sätt? 

2. Vilka åtgärder tänker du vidta för att de äldre ska bli mer nöjda med hemtjänsten? 
3. Vilka åtgärder kommer du vidta för att se till att Attraktiv hemtjänsts fyra strategier 

implementeras? 

 

Omsorgen av stadens äldre invånare är en av våra kärnuppgifter och en oerhört viktig sådan. 
Den ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och kunskap. Den enskildes möjlighet att 
vara delaktig, bli lyssnad på och få bevara sin självbestämmanderätt är centrala delar i en 
värdig och respektfull omsorg. Allt detta bidrar till kvalitet. Därför är rätten att välja och 
kunna välja bort en utförare i sig självt kvalitetshöjande. 

Stadens valfrihetssystem är fortfarande ungt och har alltsedan fullmäktige beslutade om att 
införa det motarbetats av de rödgrönrosa och socialdemokraterna. Den kvalitetshöjande 
konkurrens som valfrihet kan bidra med har därför inte fått det genomslag som jag önskar 
och som jag är övertygad om att vi kan uppnå. 

Vi vet alla att det förekommer brister inom hemtjänsten, både inom kommunal verksamhet 
och hos andra aktörer. Därför behöver vi tydliga kvalitetskrav och uppföljning. De alternativa 
utförare som idag erbjuder hemtjänst i Göteborg har följts upp noggrant och kunnat vidta 
åtgärder i de fall det funnits anmärkningar. Tyvärr är det är först nu som kommunens egen 
verksamhet ska bedömas på samma kriterier så att det blir möjligt att faktiskt jämföra hur 
väl de olika utförarna uppfyller kraven. Vi behöver också mäta och presentera nöjdhet på ett 
sätt som underlättar för den enskilde att välja. Först när detta är möjligt kan vi förvänta oss 
att se den kvalitetshöjande effekt som valfrihet och konkurrens faktiskt har. 

Möjligheten att välja utförare och att kunna byta om man är missnöjd med en utförare 
kommer på sikt att leda till ökad nöjdhet. Ett valfrihetssystem fungerar i det avseendet 
självsanerande och jag är övertygad om att det kommer att synas i framtida utvärderingar. 

Jag kommer naturligtvis att fortsätta följa utvecklingen inom hemtjänsten och verka för att 
fler har möjlighet att göra aktiva val mellan flera utförare. Möjligheten att jämföra och fler 
utförare att välja på i flera området är viktiga utvecklingsområden. Jag hoppas att Daniel 
Bernmar kommer att stödja denna utveckling för att bidra till att öka kvaliteten i 
hemtjänsten.  

I äldreberedningen följer vi också noga utvecklingen med både LOVen och omställningen till 
utförd tid för att kunna dra slutsatser om vilka åtgärder som behöver vidtas för att ge 



hemtjänsten bättre förutsättningar. Det görs utbildningssatsningar på personalen då det till 
exempel framkommit att många av de problem som kopplas till PLUgo visat sig handla om 
handhavande och inte tekniken som sådan. Vi måste förstå och definiera problemen innan vi 
föreslår lösningar. Detta arbete pågår.   

I juni tillsattes en arbetsgrupp med medarbetare från olika förvaltningar som arbetar med 
att identifiera utmaningar och brister. Nu har även en styrgrupp startat upp för att säkra 
arbetet med genomförandet av Attraktiv hemtjänst. Arbetsgruppen rapporterar till 
styrgruppen som beslutar om vilka arbetssätt och åtgärder som ska vidtas och 
implementeras i samtliga stadsdelar. Jag har bett om att Äldreberedningen ska få 
information om hur arbetet framskrider redan vid vårt nästa möte. 

 

Elisabet Lann (KD) 
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Interpellation av Daniel Bernmar (V) till 
kommunstyrelsens ordförande om kvalitet 
och nöjdhet i hemtjänsten 
 

”Valfrihetssystem som LOV är precis vad hemtjänsten i Göteborg behöver” var mantrat 
de borgerliga partierna upprepade då de ville privatisera hemtjänsten. Argument som att 
LOV skulle säkerställa och öka kvaliteten genom konkurrens och att hemtjänsten skulle 
blir bättre och mer effektiv vilket skulle leda till mer resurser till omsorgen var frekventa. 
Det viktiga var att ”brukare skulle få välja vem som kommer hem och hjälper dem”. Inte 
heller skulle införande av LOV omkullkasta arbetet med Attraktiv Hemtjänst. Bilden som 
målades upp var rosenskimrande. 

Verkligheten ser dock ut att bli en helt annan. Enligt den nationella brukarenkäten där 
personer med hemtjänst bedömer hur nöjda de är med sin hemtjänst så har 2018 års 
resultat visat en nedåtgående trend där nöjdheten minskat med tre procentenheter i 
Göteborg. En anmärkningsvärt kraftig minskning i dessa sammanhang. Enligt 
stadsledningskontorets bedömning i uppföljningsrapport 4 beror den minskade nöjdheten 
bland annat på den stora omställning till PluGo samt anpassningarna till LOV som 
genomförts i stadsdelarna.  

I mer eller mindre samtliga budgetar från SDN står att läsa hur man ska arbeta med 
besparingar och anpassningar till den nya lägre ersättningen som infördes tack vare LOV. 
De så kallade ”effektiviseringarna” består i åtgärder som mindre bemanning i hemtjänsten 
och att tjänsterna som omsorgshandledare tas bort.  

Omsorgshandledare var en av de tjänster som infördes inom ramen för Attraktiv 
hemtjänst för att dels öka attraktionskraften i yrket genom att skapa karriärvägar och dels 
för att öka kvalitén genom metodutveckling och handledning. Attraktiv hemtjänst 
beslutades av ett enigt kommunfullmäktige och ett av få utvecklingssteg där vi som 
politisk församling har kunnat enas om att hemtjänsten behöver utveckling och resurser. 
Nu avvecklas det i smyg till följd av privatiseringen. Resultatet av införandet av LOV 
blev alltså precis tvärtom än de argument som anfördes av den tunna majoriteten i 
dåvarande kommunfullmäktige. De äldre är mindre nöjda än innan LOV. Det är färre som 
arbetar med att hjälpa de äldre och dessutom ser utvecklingsarbetet med Attraktiv 
Hemtjänst ut att helt avskaffas. Detta i en situation där det i dagsläget endast är 372 av 
cirka 9 000 (4%) brukare som valt en privat utförare.  
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Utifrån detta ställer jag följande frågor till kommunstyrelsens ordförande 
 

• Är det din mening att införandet av LOV har ökat kvaliteten i hemtjänsten och i så 
fall på vilket sätt?  

• Vilka åtgärder tänker du vidta för att de äldre ska bli mer nöjda med hemtjänsten? 
• Vilka åtgärder kommer du vidta för att se till att Attraktiv hemtjänsts fyra strategier 

implementeras? 

Daniel Bernmar (V) 
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