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Motion
Omvärdering av LOV
Många frågetecken finns om LOV kontra LOU och dess fördelar respektive nackdelar.
Det råder dock inga frågetecken kring att vi Sverigedemokrater har som mål att kunna erbjuda
invånarna valfrihet. Valfrihet är för oss Sverigedemokrater mycket viktigt. Vi vet att de flesta
människor är kapabla att se till sitt eget bästa utan förmyndarskap och tvång.
Att kommunen tvingas till bättring i en konkurrenssituation är inte någon nackdel för brukarna, tvärt
om kan det ge ännu bättre vård än vad vi redan har.
Om kommunen samtidigt, eller till och med innan genomförandet av LOV, kraftigt minskar antalet
kommunala platser inom särskilt boende tvingas brukarna över till det privata. Det vi uppnått då är
en privatisering av omsorgen, utan någon större valfrihet.
Målet har blivit någonting annat än ambitionen i Lagen om valfrihetssystem.
När beslutet togs i fullmäktige uttryckte vårt kommunalråd att valfrihetssystemet skulle utredas
innan verkställande. En startsträcka där man analytiskt skulle se på saken för att senare eventuellt
avblåsa beslutet. Detta accepterade vi Sverigedemokrater. Vi tror på framtiden och på nya arbetssätt
men vi drivs också av en försiktighetsprincip och yrkade därför i första hand på återremiss. Det är
viktigt med en bred politisk enighet i principfrågor som löper under lång tid.
När nu Allianspartierna, förutom Moderaterna, tydliggjort att LOV skall genomföras oavsett, har man
lämnat valfrihetsaspekterna och klargjort att det bara handlar om privatisering. Det var valfrihet vi
Sverigedemokrater röstade för.
Agendan har uppenbart varit privatisering och ingenting annat. Valfrihet har kommit i andra hand.
Vi Sverigedemokrater yrkar därför:
Att beslutet om att genomföra LOV inom särskilt boende i Alingsås omprövas av fullmäktige.
Att LOU används som ett medel för ökad valfrihet och bredd inom särskilt boende i Alingsås.
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