
Rapport från Välfärdsgruppen 
 
Hur försvarar vi valfriheten? 
När vi ställer frågan om varför det är viktigt att få välja fritt inom vård, skola och omsorg, så 
svarar de flesta samma sak. Man vill kunna välja själv. Man vill kunna påverka och vara 
delaktig i viktiga livsbeslut. 
Det som många ofta nämner som svar på frågan vad som kan vara negativt med valfriheten 
är vinsterna. 
 
Den mediala bilden av valfrihet har dominerats av just ägandeform och vinster. Man har 
kopplat ihop brister i kvalitet med privat ägande och utpekat vinstuttag som orsak till 
kvalitetsbrister. Detta har gett många väljare bilden av att vinster är av ondo och att privat 
ägda instanser endast ser kortsiktigt på sin verksamhet. Så är självklart inte fallet, men 
mediauppgifter insinuerar annat. Detta gör det viktigt för moderata kvinnor att försvara 
välfärden. 
 
Valfriheten har tyvärr blivit uppäten av debatten om ägandeform och vinster i privata bolag. 
På områden där relativt få människor har kunskap och därmed förståelse, tar lätt de dåliga 
exemplen över i medias presentation. Det är det första vi måste ändra på.  
Kommunikationen måste bli bättre och mer objektiv och de goda exemplen måste få ta 
förtjänad plats. Men också i det politiska ställningstagandet! Vi måste bli mer pedagogiska 
och folkliga när vi talar om privat ägande och valfrihet inom välfärden. När vi försvarar 
vinster, måste vi också tydligt förklara varför företag behöver vinst. Vi ser att vinst inte är av 
ondo, utan tvärtom är det en viktig morot för driftiga entreprenörer. Vinsten är också viktig 
för att stärka bolaget som verksamheten drivs i. Ett ekonomiskt starkt bolag är en tryggare 
garant för både kvalitet och anställningstrygghet. 
 
Att ”sko sig ” på andra människors behov sticker i ögonen på människor. Få av oss 
medborgare förstår dessutom hur ekonomin i företag faktiskt fungerar och det finns ett 
inbyggt motstånd mot en privatiserad offentlig sektor, trots att man vill kunna välja själv. 
 
Det viktigaste vi bör göra är att driva möjligheterna för den enskilda individen att både få och 
kunna välja själv. Det kan aldrig vara negativt! Vi måste tydliggöra att det är en möjlighet för 
varje individs enskilda behov. 
 
För att kunna bibehålla en bra valfrihet krävs olika driftformer av verksamheter, och få blir 
de bolag som kommer att fortsätta eller påbörja driva verksamhet om de inte kan generera 
vinst. Samtidigt krävs det en bättre kvalitetssäkring. Alla verksamheter, oavsett huvudman, 
ska kvalitetssäkras både genom eget arbete men också genom kontroller genomförda av stat 
och kommun. Den verksamhet som inte når upp till kvalitetskraven ska få möjlighet att 
förbättra sig och/eller läggas ned.  
 
Vård, skola och omsorg är sektorer som berör oss alla. Dessa verksamheters kvalitet präglas 
av personal och ledning. Det är områden med många passionerade medarbetare som ofta 
ser arbetet som ett kall. Många av de som i många år arbetat i en offentlig sektor med små 
möjligheter att utveckla och driva verksamheten framåt har tack var de reformer som 
genomförts fått möjlighet att kunna starta egna vårdcentraler, skolor eller äldreboenden. 



Det ger oerhörda livschanser för många och självklart en mycket bättre bredd på utbudet för 
brukarna. Dessa områden är ofta kvinnodominerade och det är ett viktigt mål i sig för 
moderatkvinnorna att möjligheter ges för kvinnor att kunna starta och driva egna 
verksamheter. Män har i alla tider fått göra vinster i sina bolag – det är dags att kvinnor har 
samma möjligheter.  
 
Medarbetarna i välfärden 
 
Som politiker är vi beroende av de anställda i välfärden. Utan dem blir inga av våra idéer 
genomförda i praktiken. För de som är offentligt anställda är vi arbetsgivare och de är alla 
våra väljare.  
 
Vi behöver bli synligare ute på arbetsplatserna. Genom verksamhetsbesök bygger vi 
förtroende och får samtidigt veta var problemen ligger och ofta även en lösning på dem. När 
vi lyssnar på professionen kan vi få svaren på många av samtidens utmaningar.    
 
Reform för äldrevård i Stockholms län 
 
För att möjliggöra valfrihet även för äldre vill vi införa en möjlighet för äldre att själva välja 
äldreboende. Det är inte säkert att en äldre person vill bo nära sitt hem, man kanske 
föredrar t.ex. ett boende i en annan kommun nära barnen eller ett boende med en viss 
språkinriktning. En möjlighet att fritt kunna välja ett boende i hela länet skulle även kunna 
förenkla vardagen för de många kvinnor som bär huvudansvaret för äldre 
familjemedlemmar. Det blir lättare att kunna kombinera yrkesliv med det ansvaret genom 
att den äldre familjemedlemmen får plats på ett boende nära de vuxna barnens bostad eller 
arbete. 
 
Vi tänker genomföra detta genom att, inspirerade av gymnasievalet, inrätta en gemensam 
äldreregion inom KSL. Om kommunerna tecknar samarbetsavtal med innebörden att äldre 
kan söka och antas till äldrevård på lika villkor i hela länet blir det möjligt. Det kommer att 
krävas gemensamma priser och samma äldrepeng i alla kommuner samt en gemensam 
databas där lediga platser finns tillgängliga. Kommunens biståndsbedömare ska fortfarande 
fatta beslut om rätt till äldreboende och får sedan hjälpa den äldre att tillsammans med 
anhöriga välja ett boende.  
 
Eftersom Kristdemokraternas kvinnoförbund har uttryckt liknande tankar ser vi goda 
möjligheter till ett gemensamt förslag från Alliansens kvinnoförbund. 
 
Fritidsverksamhet 
 
För att möjliggöra båda föräldrars förvärvsarbete är det viktigt att barnen efter skoltid får 
plats på fritids med god kvalitet. I vår grupp har vi en deltagare, Eva Ekendahl, som går MQ-
utbildningen. Hon har inom ramen för den utbildningen tillsammans med Sofia Krigsman 
tagit fram ett förslag till moderat politik för fritidsverksamhet. Vi tycker att det förslaget är 
bra och väljer att bifoga det till denna rapport.  
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