
      

 

Motion till Kommunfullmäktige i Halmstad 

Halmstad 2015-11-03 

 

MOTION OM AVVECKLING AV LAG OM VALFRIHET I 

HALMSTADS KOMMUN 

”Lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) reglerar vad som ska gälla när landsting och 
kommuner låter enskilda personer själva välja vård- och omsorgsutförare bland godkända 
utförare i ett valfrihetssystem. I ett valfrihetssystem är priset fastställt på förhand och alla 
utförare inom en kommun eller ett landsting får samma ersättning för samma tjänst. På 
detta sätt konkurrerar utförarna med den kvalitet som de kan leverera.” 
 
Lagen om valfrihetssystem innebär fri etableringsrätt för alla företag som lever upp till de, 

av kommunen, ställda kvalitetskraven inom omsorgsområdet. Sedan får företagen 

skattemedel från kommunen, för omsorgen, baserat på hur många ”kunder” de lyckas locka 

till sig.  

För kommunerna är det helt frivilligt att införa valfrihetssystem. 13 av 290 kommuner har 

infört Lag om Valfrihet för särskilt boende för äldre, enligt SKL i april 2015. Den borgerliga 

ledningen i Halmstad kommun införde LOV 2012 och gav på det sättet frivilligt bort kontroll 

och insyn att utifrån kommunens och medborgarnas behov bestämma över sin egen 

äldreomsorg.  

För oss i Halmstads kommun innebär det att vi år 2017 kommer att ha sammanlagt 239 

lägenheter i Aleris och Attendos regi, byggda på Nissastrand, mitt i centrum, varav 167 är 

nybyggda. Inget LOV-boende byggs utanför stadens centrum. Samtidigt hotas kommunens 

egna boenden av nedläggning. Hyreskostnad för den äldre kan vi i kommunen inte påverka i 

LOV-boenden. 

För vem är då detta bra? 
 
Konkurrens är det inte frågan om i Halmstad, eftersom det bara är två företag som etablerat 
sig här. Dessa behöver inte heller ha kapitalet i egen hand utan använder sig av  



riskkapitalister, med den risk det medför av mindre intresse för kommunens och 
medborgarnas behov. Desto mer intresse finns för vinsten från det insatta kapitalet. 
Intresset för etablering har hittills endast funnits för Nissastrand. 

En ”överetablering” på marknaden leder till att företag går i konkurs och nya tillkommer, 
liksom att personal ofta byts ut. Detta är en motsats till den ”kontinuitet” och trygghet som 
värderas högt av de flesta äldre.  

Målsättningen med privatiseringarna av svensk välfärd ”är politisk, snarare än ekonomisk”. 
Man är från borgerligt håll medveten om att det blir dyrare.  

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill med denna motion ta tillbaka beslutsrätten och 
inflytandet över äldreomsorgen. Istället för LOVen vill vi satsa på verklig valfrihet, att på 
ålderns höst ha rätt att välja var i kommunen man vill bo.  

Vi yrkar: 

Att LOV skyndsamt avvecklas vad gäller äldreboenden med särskilt bistånd 
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