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§ 65 Dnr 2021/00100  

Motion: Utveckla LOV i Håbo 

Kommunfullmäktiges beslut 
 1. Kommunfullmäktige bifaller motionens följande yrkanden: 

- Att behörig förvaltning utreder ekonomiska förutsättningar och konse-
kvenser, vilka krav som ställs på en kommun som inför LOV och jämför 
detta med jämförbara kommuner som infört LOV 

- Att det kommunala pensionärsrådet och relevanta föreningarna används 
som remissinstans 

2. Kommunfullmäktige återremitterar nedanstående att-sats till dess att ut-
redningen återaktualiserats inför KF. 

- Att Håbo kommun beslutar införa LOV inom särskilt boende för äldre i 
Håbo kommun. 

Sammanfattning  
Sverigedemokraterna i Håbo har lämnat in en motion med förslag om att ut-
veckla LOV (lagen om valfrihet) i Håbo. Motionen utmynnar i följande yr-
kanden: 

• Att behörig förvaltning utreder ekonomiska förutsättningar och 
konsekvenser, vilka krav som ställs på en kommun som inför LOV och jäm-
för detta med jämförbara kommuner som infört LOV 

• Att de kommunala pensionärsråden och relevanta föreningarna 
används som remissinstans 

• Att Håbo kommun beslutar införa LOV inom särskilt boende för 
äldre i Håbo kommun 

Motionen har remitterats till vård- och omsorgsnämnden för yttrande. 
Nämndens ställningstagande är att de första två att-satserna ska bifallas me-
dan den tredje ska avslås. I yttrandet motiveras detta ställningstagande enligt 
följande.  

Nämnden ser positivt på konkurrensutsättning av egenregin men konstaterar 
att det i nuläget inte finns några privata utförare av särskilt boende för äldre 
i kommunen. För att det ska vara möjligt att införa LOV inom särskilt bo-
ende för äldre behöver en ersättningsmodell liknande den inom hemtjänsten 
införas. Detta för att uppfylla kravet om konkurrensneutralitet. 
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Beslutsunderlag 
– Motion 2021-02-19 

– Beslut vård- och omsorgsnämnden 

– Yttrande socialförvaltningen 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Michael Rubbestad (SD), Per-Arne Öhman (M) samt Owe Fröjd (Båp) yrkar 
samtliga bifall till att-sats 1-2 samt yrkar återremiss för att-sats 3 till dess att 
utredningen återaktualiserats inför KF.  

Robin Jande (V) yrkar bifall till att-sats 3, samt yrkar avslag på att-sats 1-2. 

Ann-Sofi Borg (-) yrkar bifall till motionen i sin helhet.     

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt förslag till 
beslut avseende att bifalla att-sats 1-2 och finner att så sker. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt yrkande att 
återremittera att-sats 3 och finner att så sker.      

    

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Motionären 
Vård- och omsorgsnämnden 
Kommunledningsförvaltningen 
Hemsida 
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