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Motion om jämlik tillgång till valfrihet
Tack vare Liberalernas och Alliansens enträgna reformer de senaste 20 åren har makten över
de offentligt finansierade tjänsterna förskjutits från politiker och tjänstemän till medborgarna
själva. Idag tar vi det för givet att vi själva kan välja utförare inom många områden.
Ett fritt val kräver kunskap och tillgång till information. Tyvärr är detta ojämlikt fördelat i
samhället idag. Socioekonomiskt och utbildningsmässigt resursstarka personer har lättare att
utnyttja valfriheten än de som inte har samma kunskaper om det svenska samhället, inte minst
de som nyligen har anlänt hit.
Alla offentligt finansierade tjänster ska ha hög kvalitet. Ingen ska riskera att göra ett dåligt
val. Men att gå miste om möjligheten att välja förskola, skola eller hemtjänst betyder att man
kanske missar möjligheten att få den utförare som passar bäst för just ens egna behov.
Exempel på åtgärder som kan komma ifråga skulle kunna vara uppsökande verksamhet riktad
mot de som inte gör aktiva val eller särskilda valfrihetslotsar vid medborgarkontor.
Majoriteten har tillsatt en kommission för ett socialt hållbart Stockholm. I kommissionens
rapport Skillnadernas Stockholm, som annars är full av statistik, står tyvärr ingenting om
skillnader i användande av valfrihet. Det finns anledning att tro att detta inte är ett prioriterat
område för majoriteten.
Skillnaderna i utnyttjande av valfrihet tas ofta till intäkt bland partierna på vänsterkanten för
att ifrågasätta valfriheten eller vilja inskränka den. För oss liberaler är det dock självklart att
försöka sprida valfriheten till nya grupper snarare än att inskränka den.
Med anledning av det ovan anförda yrkar vi:
1. Att kommunfullmäktige uppdrar åt kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm att
studera skillnader i utnyttjandet av valfrihetstjänster mellan olika delar av staden och
mellan olika grupper av stockholmare och komma med rekommendationer på hur
dessa skillnader kan minska.
2. Att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda möjligheten att
bedriva uppsökande verksamhet gentemot brukare som inte gör aktiva val av utförare,
samt bättre informera nyblivna stockholmare om vilka möjligheter de har att välja
utförare av olika tjänster.
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3. Att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda hur medborgarkontor
och stadsdelsförvaltningar bättre kan hjälpa medborgarna fatta informerade val inom
valfrihetssystemen.

