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Motion till Köpings kommunfullmriktige

Brukarundersökning avseende LOV inom äldreomsorgen

För oss Sverigedemokrater är medborgamas synpunkter och önskemål om den kommunala
servicen och vad man vill få ut av de skattepengar man betalat in av största vikt. Kommunala
beslut skall ha en folklig förankring. Exempel på motsatsen har vi exempel på när Kolsva
kommundelsnämnd lades ner i strid med flertalet av Kolsvabornas önskemåI. För att tareda
på vad boende i Köpings kommun önskar beträffande hemtjänsservicen vill vi
Sverigedemokrater därftir genomftira en undersökning, så väl till de som är brukare i dag till
de som kan bli berörda inom överskådlig tid, om det finns ett stöd für att infüra LOV i Köping
kommun. Undersökningen är en bra grund att stå på inftir kommande beslut. Man kan givetvis
genomftira undersökningen snävare genom att enbart vända sig till de brukare som finns i dag.

Det kan förslagsvis genomft)ras genom att skicka ut undersökningen ihop med fakturautskick
för att hålla kostnaden nere. Men für att fa en bättre bild borde samtliga som fullt 70 få göra
sin röst hörd. Enligt regeringsformen utgår all makt fran folket och vår uppfafining är att de

som är i behov av, eller kan kommaattvara i behov av hemtjänst därfiir självklart skall få ge

sin uppfattning om hur de vill se på den framtida omsorgen i Köpings kommun. Vidare kan
information inhtimtas från andra kommuner som inftirt LOV om hur stort intresset für att välja
andra än kommunens egen personal åir. I vissa kommuner har intresset varit så lågt att det har
awecklats. Det är även stor skillnad på bÈirigheten ftir privatautfürare, i synnerhet i mindre
kommuner där antalet som aktivt väljer utftlrare ofta tir lågt. Ar det få som nyttjar LOV blir
dessutom den administrativa kostnaden per brukare hög ftir kommunen.

Det är viktigt att politiska beslut rir folkligt ftirankrade

Därftir yrkar vi att:

- Kommunen utftir en brukarundersökning flor att undersöka intresset für inftirandet av LOV
inom äldreomsorgen i Köpings kommun.

- Kommunen utfür på lämpligt sätt en undersökning av intresset av LOV hos de kommande
eventuella brukare av äldreomsorgstj2inster inom Köpings kommun som Èir 70 fu.
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