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Hösten 2015 tillsatte förbundsstyrelsen en arbetsgrupp för att ta fram en
rapport och ett program om valfrihet och egenmakt i välfärden. Föreliggande
förslag till program, som behandlades av förbundsstyrelsen 19 april 2017,
läggs härmed fram till beslut på förbundsmötet onsdagen 3 maj 2017.
I arbetsgruppen har följande personer deltagit:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Birgitta Rydell, ordförande
Marianne Damström Gereben
Anna-Lena Johansson
Maria Johansson
Björn Ljung
Ninos Maraha
Caroline Rhawi, LUF Storstockholm (t o m 2016-02-25)
Filip Holm, LUF Storstockholm (fr o m 2016-02-26)
David Ekstrand, sekreterare

Gruppen har samlat information och fakta genom att träffa organisationer och
personer som till exempel företrädare för Vårdföretagarna och den ideella
sektorn samt haft ett öppet seminarium i början av arbetet. Rapporten
skickades ut på samråd till kommun- och lokalföreningarna under hösten
2016. Synpunkter och inspel som då kom fram har arbetats in i slutrapporten.

Syftet med program är att ge en övergripande bild av hur Liberalerna i
Stockholms län vill öka medborgarnas valfrihet och utöka mångfalden i
välfärden. Förslagen ska vara möjliga att driva som politiska förslag i varje
kommun och länet. Kommungränser ska inte behöva sätta hinder i vägen,
varför flera av förslagen innebär att Liberalerna ska ta initiativ i
Kommunförbundet Stockholms län (KSL) i syfte att kommunerna i länet
träffar överenskommelser.
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Valfrihet och
egenmakt i välfärden.
Program för Liberalerna Stockholms län
Förslag från förbundsstyrelsen inför förbundsmötet 3 maj 2017.

Vi liberaler anser att varje människa bör få så stora möjligheter att forma sitt
eget liv som möjligt. Det förutsätter att den enskilde individen själv kan styra
över de verkligt avgörande besluten i livet.
Idag ser vi dock hur valfrihetens idéer är under attack. En rödgrön regering i
Rosenbad och rödgröna styren i många kommuner vill försvåra för privata
aktörer – även sådana som brukarna uppskattar och vill ha. Det finns ett
debattklimat där privata aktörer utmålas som profithungrande
vinstmaximerare, och där valfrihet beskrivs som något krångligt.
Välfärdsutredningens förslag om vinstbegränsningar hotar att slå undan
benen på mångfalden och innovationen. De förslag som diskuteras, som syftar
till att begränsa utdelningen av vinst i relation till insatt kapital, är mycket
långtgående och innebär att rörelsemarginalerna för de flesta aktörer i
välfärdssektorn blir så små att det inte blir möjligt att fortsätta verksamheten.
Resultatet blir att brukar- och kvalitetsperspektivet hamnar i skymundan – det
viktiga blir inte innehållet i välfärden utan vem som utför den.
Förslagen drabbar inte minst kvinnors företagande, jobb och ledarskap –
liksom deras möjlighet till självbestämmande inom det traditionellt kvinnligt
präglade omsorgsområdet. För oss liberaler är valfrihet i välfärden i högsta
grad ett exempel på feministisk politik.
I en välfärdsstat som Sverige möter vi välfärden i många skeenden av livet. Vi
föds på en skattefinansierad förlossningsavdelning, vi går i en
skattefinansierad skola, vi tas om hand av skattefinansierad sjukvård och
många får mot slutet av livet hjälp av skattefinansierad äldreomsorg.
För att varje människa ska kunna påverka sitt liv så långt som möjligt krävs
valfrihet inom alla dessa områden. Liberaler har därför under lång tid drivit
på för att individen ska kunna välja utförare i välfärden. Denna kamp har i
stora drag varit framgångsrik och haft stort stöd. Tack vare valfrihetsreformer
under de senaste 20 åren kan vi idag välja skola, vårdcentral, hemtjänst och
många andra saker.
Vi ser också utmaningar. Valfriheten är inte lika för alla, och används inte lika
flitigt av alla. Och valfriheten är olika stark i olika kommuner i
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Stockholmsområdet, delvis på grund av politiska beslut och delvis på grund av
befolkningsunderlag.
Vårt liberala svar är inte att inskränka valfriheten. Tvärtom måste vi hitta
vägar att låta fler kunna bestämma själva. Vi måste se till att den som väljer i
ökad utsträckning kan välja inte bara utförare utan även innehåll – inte bara
valfrihet, utan även egenmakt.
Det är särskilt viktigt att även människor som befinner sig i en utsatt position
på grund av funktionsnedsättning, missbruk eller utsatthet och som är i behov
av samhällets stöd har möjlighet att välja utförare och påverka det stöd, den
vård och den behandling som de har rätt till.
Men lika viktigt som att öka mångfalden av alternativ, är att se till att
medborgarna vet att de får bra kvalitet för sina skattepengar – oavsett vilket
val de fattar. Förtroendet för välfärden, såväl privat som offentligt utförd, är
helt beroende av hög kvalitet. Såväl privata som offentliga utförare ska
kontrolleras och utvärderas noga, och samma krav ska gälla för alla. Med
hårda kvalitetskrav och en noggrann och relevant uppföljning finns det ingen
plats för oseriösa utförare.
Den här rapporten handlar om hur alla som bor i Stockholmsregionen kan få
större valfrihet och egenmakt i välfärden. Här hittar du våra förslag på hur
valfriheten och egenmakten i Stockholmsområdet kan öka. Vi har
huvudsakligen begränsat oss till förslag som kan genomföras i kommuner och
landsting, inom de lagar som gäller idag. De här förslagen är tänkta att kunna
genomföras i alla kommuner i Stockholms län. Du som läsare, oavsett vem du
är eller var du bor, ska kunna veta att Liberalerna i Stockholm står på din sida
och vill ge dig större makt över ditt liv.
Att öka valfriheten kräver handling inom politikens samtliga nivåer. Många av
punkterna i det här programmet kan förverkligas redan idag genom beslut på
kommunal nivå, och där kommer Liberalerna att verka i respektive
fullmäktige för att driva dessa förslag. Andra förslag kräver samarbete över
kommungränserna, och där kommer Liberalerna att ta initiativ i
Kommunförbundet Stockholms län för att få till stånd gemensamma regler
och riktlinjer för hur samarbetet ska gå till.

Valfrihet handlar inte bara om att välja en viss utförare av en tjänst – det
handlar ytterst om att ha makten att kunna ordna sitt eget liv på det sätt som
passar en själv. Politikens roll är att så långt som möjligt undanröja
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administrativa gränser och hinder för medborgarens kontroll över sitt eget liv.
Medborgarna ska kunna påverka inte bara utförare, utan även innehåll.
•

•

•

•

•

•

•

1. Inför valfrihet över kommungränserna. I en region där människor
reser och pendlar över kommungränserna ska inte administrativa
gränser hindra människors frihet. För att underlätta detta behöver
kommunerna i länet samarbeta om de praktiska förutsättningarna, t ex
träffa överenskommelser om ersättningsnivåer. Liberalerna kommer
inom Kommunförbundet Stockholms län (KSL) ta initiativ till ett
sådant arbete.
2. Använd lagen om valfrihetssystem (LOV) istället för upphandling
enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Med LOV kan alla
aktörer som uppfyller kraven vara med och delta. Det är brukarna som
avgör vilka utförare som har möjlighet att verka. LOV kan sänka
trösklarna för nya aktörer, skapa större kontinuitet och kan göra det
lättare för mindre aktörer att konkurrera.
3. LOV ska så långt möjligt införas inom samtliga delar av
socialtjänsten och äldreomsorgen som inte sysslar med
myndighetsutövning. Exempel på områden där LOV ska införas
inkluderar hemtjänst, särskilt boende, daglig verksamhet,
missbruksvård och råd- och stödverksamheter såsom föräldrastöd och
budget- och skuldrådgivning, samt där så är lämpligt grupp- eller
serviceboende för personer med funktionsnedsättning. LOV ska även
införas inom vuxenutbildning, inklusive SFI.
4. Gör det möjligt att söka förskola och grundskola fritt över
kommungränserna, en möjlighet som finns idag när det gäller
gymnasieskolan. Kommunerna bör även sträva efter ett gemensamt
regelverk för vuxenutbildningen, inklusive SFI, som gör det möjligt för
eleverna att välja utförare oavsett kommun.
5. Förutsättningar ska undersökas för att skapa en länsöverskridande
kultur- och fritidspeng som gör det möjligt för barn att fritt ta del av
det kommunala kultur-, fritids- och idrottsutbudet över
kommungränserna. Därmed får barnen i Stockholmsregionen större
och mer likvärdiga möjligheter till kultur och fritid. Det gynnar också
integrationen genom att möjliggöra möten mellan barn från olika
bakgrunder. Ett större underlag möjliggör också ett bredare utbud.
6. Bygg ut vårdval till att omfatta i princip samtliga vårdområden.
Detta för att stärka patientens ställning ytterligare. Undantag kan vara
vårdområden som är för små och där det är för svårt att utforma ett
ersättningssystem, eller vård som kräver akutsjukhusens resurser.
7. Gör sjukvården gränslös i hela EU-området. Den enskilde ska ha en
garanterad rätt att söka vård inom hela EU. Det ska vara som att söka
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•

•
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•

vård i det egna landstinget. Kostnaden ska betalas av det egna
landstinget. Behandlingarna måste dock uppfylla kraven på vetenskap
och beprövad erfarenhet och kunna följas upp kvalitetsmässigt.
8. Låt den enskilde bestämma innehållet i omsorgen. Inför ramtider i
hemtjänsten som ger den äldre möjlighet att bestämma hur den
beviljade tiden ska användas. För att öka den enskildes
självbestämmande och kvaliteten i omsorgen krävs ett arbetssätt och ett
ledarskap som kännetecknas av lyhördhet och kontinuitet, utifrån idén
om den äldres behov i centrum.
9. Äldre över 85 år som så önskar ska kunna flytta till ett tryggt och
anpassat boende. Många vill bo kvar hemma så långt som möjligt när
man blir äldre, men hos allt fler finns också en rädsla för att bli fast i
sitt hem och inte få flytta när man behöver. Boendealternativen
kommer att variera från kommun till kommun, men bör åtminstone
bestå av tillgängliga lägenheter med gemensamhetslokaler (exempelvis
restaurang).
10. Inför en äldreboenderegion där äldre direkt kan ansöka om särskilt
boende i andra kommuner. Även andra verksamheter, såsom
dagverksamheter för yngre dementa och kulturverksamheter, ska vara
tillgängliga över kommungränserna på samma sätt.
11. Ge äldre som vistas i en annan kommun än sin
bosättningskommun tillgång till valfrihetssystemet fullt ut. En person
som vistas i Stockholm om sommaren får idag inte tillgång till
Stockholms stads valfrihetssystem. Istället får man hemtjänst i
kommunal regi av den stadsdelsförvaltning man vistas i. Det här gör
t.ex. att äldre som har behov av specifik språkkompetens får svårare att
få rätt insatser.
12. Möt individens personliga önskemål. Omsorgen för äldre och
personer med funktionsnedsättning ska hålla hög kvalitet för alla, men
också bejaka våra olikheter och skilda önskemål. En lägenhet i ett
äldreboende eller LSS-boende är den enskildes hem där man så långt
det är möjligt bestämmer själv. Ingen ska kunna köpa sig en bättre
vård, men däremot kan man få betala extra om man vill ha ett mer
avancerat hjälpmedel än det som ingår i basnivån eller få service inom
fler områden än det som traditionellt erbjuds, t.ex. fotvård, frisörbesök
eller spabehandlingar på äldreboendet.
13. Inför en länsövergripande tak-över-huvudet-garanti för människor i
hemlöshet folkbokförda i Stockholms län. På sikt vill vi se en
överenskommelse om att folkbokföringskommunen ska ta det
ekonomiska ansvaret när människor i hemlöshet vistas över natten i en
annan kommun enligt en gemensamt fastställd peng.
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Verklig valfrihet förutsätter möjligheten att göra informerade val.
Valfrihetsreformerna har lett till att många olika aktörer har etablerat sig
inom till exempel hemtjänst och skola. Det är en såväl avsedd som positiv
effekt, men mångfalden kan uppfattas som svåröverskådlig. Tillgång till
korrekt, relevant och lagom mycket information är avgörande för att den
enskilde ska kunna välja.
Informationen om valfrihet måste nå dem som av olika anledningar har svårt
att välja. Den som till exempel inte vet hur det svenska samhället fungerar
eller inte behärskar det svenska språket fullt ut har naturligtvis svårare att
använda sig av valfriheten än någon som har fått med sig nycklarna till
samhället från barndomen. Detsamma gäller den som på grund av ålder eller
funktionsnedsättning behöver särskild hjälp med att ta till sig information.
Informationen måste finnas att ta del av på ett tillgängligt och användbart sätt.
•

•

•

•

14. Inrätta valfrihetsrådgivning för alla äldre och deras anhöriga. Det
kan vara svårt att hitta i det breda utbudet av utförare av hemtjänst
eller äldreboende. Biståndsbedömaren är idag den som bedömer i
vilken omfattning den enskilde ska ha stöd i sin vardag. En möjlighet
är att utöka biståndsbedömarens uppdrag till att också hjälpa till med
att hitta en utförare som passar den enskildes önskemål. Det innebär
inte att biståndsbedömare ska peka ut en utförare, men kunna hjälpa
till med ringa in ett antal alternativ. Digitala lösningar (se nedan) blir
en god hjälp.
15. Förenkla digitala lösningar för att hitta rätt. I många kommuner
möts äldre och deras anhöriga av kataloger och listor på utförare som
är svåra att jämföra med varandra. Det måste förenklas och
moderniseras. Bland annat bör Socialstyrelsens öppna jämförelser för
äldreomsorgen göras tillgängliga i ett sådant system. Hemtjänst och
äldreboenden som finns att välja mellan ska presenteras på ett enkelt
och tillgängligt sätt i digital form med sökfunktioner som gör att äldre
och anhöriga kan hitta alternativ som passar. Dessa funktioner kan
också förenkla vid valfrihetsrådgivning (se ovan).
16. Gör kommunala söktjänster lika enkla som exempelvis
TripAdvisor. Låt brukare ange vittnesmål i fritext, och redovisa
nöjdhet i form av ett betygssnitt.
17. Genomför en digital valfrihetsreform i vård och omsorg. Patienten
bör utifrån situation och önskemål kunna få välja att konsultera vården
med en e-tjänst, telefon, video eller vanligt fysiskt besök. Äldre bör
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också kunna få välja om de vill ha tillsyn digitalt eller genom fysiska
besök. Digitala tjänster ska utvecklas tillsammans med användarna och
så långt det är möjligt vara tillgängliga för teknikovana samt uppfylla
krav på tillgänglighet och användbarhet.
18. Kommunen ska tillse att det finns fungerande internetuppkoppling
på såväl äldreboenden som gruppboenden och andra boenden som
kommunen ansvarar för.
19. Säkerställ fullgod tillgång till information om tillgänglighet i alla
valfrihetssystem. För personer med funktionsnedsättning är det helt
avgörande att kunna känna till om en lokal eller tjänst är tillgänglig.
Information i digital eller annan form ska vara tillgänglig för alla.
20. Stötta nyanlända att orientera sig i valfrihetssystemen. Säkerställ att
kännedom om valfrihet är en del av undervisningen i
samhällsorientering.
21. Förstärk informationen om valfrihet i stadsdelar och kommundelar
där få utnyttjar valfriheten och bedriv uppsökande verksamhet
gentemot icke-väljare. I stadsdelar eller kommundelar där få utnyttjar
valfriheten ska man kunna få särskild hjälp att välja utförare vid
medborgarkontor eller liknande. Såväl information om
valfrihetssystemen som kvalitetsinformation på utförarnivå bör så långt
som möjligt finnas på de vanligaste invandrarspråken och vara
tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Kommunerna ska
säkerställa tillgången till tolk för brukare som inte behärskar fullgod
svenska.
22. Inför ett aktivt skolval inom grundskolan, där föräldrarna måste
välja skola. Aktiva val förekommer redan till förskolan och
gymnasieskolan. Det är ett sätt att se till valfriheten verkligen kommer
alla till del. Ett aktivt skolval förutsätter SL-kort till alla barn som
behöver det för att ta sig till skolan, samt möjlighet till tillgängliga
färdmedel och skollokaler.
23. Ett gemensamt administrerat kösystem med information om alla
skolor i kommunen, kommunala såväl som fristående, ska införas.
24. Kommunala skolor ska kunna frångå närhetsprincipen i begränsad
omfattning och reservera max fem procent av platserna till elever som
varit bosatta i landet mindre än två år.
25. Inför mer flexibel resetilldelning och kundval inom hela
färdtjänsten. För att undvika merkostnader måste det vara möjligt för
den enskilde resenären att boka ett fordon som verkligen fungerar. På
så sätt vet resenärerna att de får en utförare de känner förtroende för
och ett fordon som fungerar för dem.
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Som medborgare och brukare ska man kunna lita på att välfärden bedrivs
med hög kvalitet. Vi ska kunna göra olika val – men alla val ska vara bra.
Såväl privata som offentliga utförare ska kontrolleras och utvärderas noga –
men också stöttas att förbättra kvaliteten. Likvärdighet, tydlighet och
öppenhet ska vara ledord i kommunernas kvalitetsarbete. Vårt alternativ till
regeringens snäva fokus på vinstnivåer och vinstbegränsningar är att ställa
hårda krav på kvaliteten – med en noggrann och relevant uppföljning finns det
ingen plats för oseriösa utförare.
•

•

•

•
•

•

26. Inrätta en nationell funktion för kvalitet för att brukare och deras
anhöriga ska kunna göra rättvisande jämförelser mellan olika utförare.
En sådan nationell funktion ska vara obligatorisk för alla utförare att
ansluta sig till, det ska finnas mått på hur brukarna upplever kvaliteten
samt beskrivning av de faktiska kvalitetsmåtten som medicinska
resultat och livskvalitet. Det ska vara transparens och öppenhet om
kvalitet, ekonomi och personal. Socialstyrelsens öppna jämförelser
inom äldreomsorgen ska som ett led i detta göras tillgängliga. Andra
exempel på områden där öppna jämförelser bör byggas ut är
socialtjänsten och skolan. I avvaktan på att nationella myndigheter
eller SKL agerar bör kommunerna i Stockholms län samordna och
gemensamt redovisa sina kvalitetsmått.
27. Det ska vara ordning och reda med seriösa utförare. Vi vill ställa
höga krav på de utförare som får arbeta med vård och omsorg. Varje
kommun ska säkerställa de krav som gäller för att ett företag eller
annan verksamhet ska få etablera sig och erbjuda vård och omsorg
inom kommunen. Kraven ska återkommande följas upp. Kommunerna
ska öka sitt samarbete för att identifiera best practice inom uppföljning.
28. Stärk partnerskapet och dialogen mellan myndighet och utförare.
Det ska åligga utförare att delta i branschråd, forum,
informationsmöten och liknande sammanhang där information om
regelverk och kvalitet kan delges. Kommunernas kommunikation med
utförarna om upphandlingar och regelverk ska präglas av tydlighet och
framförhållning.
29. Samma krav ska ställas på kommunala och privata utförare. Det
kan gälla kvalitet, tillstånd och krav på fastigheternas beskaffenhet.
30. Se till att kontinuitet framgår i kvalitetsredovisningar i hemtjänsten.
Kontinuitet är ett viktigt värde inom äldreomsorgen. Den äldre ska så
långt som möjligt kunna påverka vem det är som kommer hem till en.
31. Utveckla LSS och säg nej till försämringar av den personliga
assistansen. Värna möjligheten för personer med funktionsnedsättning
att få assistans, ledsagning, kontaktperson och andra insatser som
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behövs för att kunna leva som andra. Ledsagning ska kunna beviljas för
arbete, inköp av dagligvaror och för att kunna följa med ens barn på
aktiviteter.
32. Bra personalpolitik är också en kvalitetsfråga. Att kunna uppvisa en
lyhördhet gentemot de äldres önskemål och samtidigt kunna lägga
scheman som ger personalen rimliga arbetsvillkor, inom bibehållen
budget, är en stor utmaning. Detta gäller inte minst inom kommunal
regi, där många kommuner exempelvis infört rätt till heltid som ställer
extra krav på en bra bemanningspolitik. Chefer inom äldreomsorgen
måste få utbildning och stöd i att lösa denna uppgift.
33. Den offentliga sektorn är i medborgarnas tjänst. Det är viktigt att
personalen har ett mandat från högre chefer och den politiska
ledningen att kunna vara flexibla och möta brukarnas önskemål och
individuella behov.
34. Se till att särskilda satsningar på kompetens- eller
kvalitetsutveckling, som går utöver vanlig peng, tillfaller eller är
sökbara för såväl privata som kommunala utförare. Kommunen bör
inte särbehandla egen regi-verksamheter. Ytterst handlar det om att
alla medborgare ska behandlas lika och få tjänster av samma höga
kvalitet.
35. Utförare som håller för dålig kvalitet ska inte kunna fortsätta driva
sin verksamhet. Avtal med upphandlade utförare ska hävas. Det åligger
kommunerna att utforma avtal som gör det möjligt att ingripa snabbt
när det finns allvarliga brister i verksamheten. I de fall då en
kommunal verksamhet inte håller tillräckligt bra kvalitet måste
kommunen snabbt agera för att se över verksamheten och vid behov
och möjlighet överlåta den på en bättre förberedd utförare. Även
kommunal verksamhet ska vid behov kunna stängas med omedelbar
verkan.

En bärande idé bakom valfrihetsreformerna har varit att stimulera en
mångfald av olika aktörer som drivs av olika verksamhetsidéer och filosofier.
Utan mångfald, ingen valfrihet. Till skillnad från regeringens utredare och
rödgröna kommunstyren vill vi liberaler ha fler aktörer inom välfärden, inte
färre. Såväl mindre som större aktörer måste kunna verka inom välfärden, och
det måste finnas plats för såväl vinstdrivande som icke-vinstdrivande
verksamheter.
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En mångfald av aktörer gynnar också arbetstagarna, som får en starkare
ställning på arbetsmarknaden och som kan välja att gå till den arbetsgivare
som ger bäst villkor.
En mångfald av aktörer är också en viktig jämställdhetsfråga, såväl för de (ofta
kvinnliga) anställda i välfärdssektorn som kan välja arbetsgivare, som för de
(ofta kvinnliga) entreprenörerna som kan starta eget och förverkliga sin dröm.
Sex av tio som är företagsamma inom välfärdssektorn, eller ca 16000 personer,
är kvinnor, en andel som är ännu högre inom Stockholmsområdet.
•
•

•

•

•

•

36. Gynna mångfalden. Ersättningssystemen måste passa även mindre
företag och idéburen vård och omsorg.
37. Detaljstyr inte verksamheten. Ersättningssystemen ska ge möjlighet
till innovativa lösningar. Utfall och kvalitet ska vara styrande, inte
exempelvis antalet anställda.
38. Se till att ersättningssystemen inte missgynnar privata alternativ.
Ersättningen till privata alternativ är reglerade i avtal. Men det
förekommer alltför ofta att de kommunala alternativen tillåts att gå
med underskott år och efter år och ändå får fortsätta verksamheten.
Detta kan inte accepteras. Varje kommun måste ha tydliga riktlinjer för
hur ersättningen till privata respektive kommunala verksamheter är
konkurrensneutrala.
39. Bedriv ett strategiskt arbete i varje kommun med att öka andelen
idéburen, även kallad ideell, vård och omsorg. Idéburna aktörer för
ofta med sig en värdegrund och en helhetssyn på personen som bör
vara meriterande. Upphandlingsunderlag bör inte onödigt försvåra för
idéburna aktörer eller hindra införandet av nya perspektiv och
kvalitativa arbetssätt.
40. Satsa på Idéburet offentligt partnerskap (IOP). Idéburna offentliga
partnerskap gör det möjligt för kommuner att involvera idéburna
organisationer på ett långsiktigt sätt. Ett idéburet offentligt partnerskap
innebär att kommunen driver en verksamhet eller ett projekt i
samverkan med en idéburen aktör. Den idéburna aktören kan nå
grupper eller använda arbetssätt som det inte är lika lätt för
kommunen att göra. Kommunerna ska identifiera möjliga
samarbetspartners och verksamheter och projekt som lämpar sig för
IOP. Exempel kan vara kvinnojourer eller verksamhet som vänder sig
till personer i hemlöshet eller personer med komplex psykosocial
problematik.
41. Underlätta för människor att gemensamt med andra skapa boenden
på ålderns höst. Många har en dröm om att när de blir äldre bygga
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eller inrätta lägenheter eller andra typer av boenden tillsammans med
goda vänner eller med personer med liknande intressen som man själv
har. Kommunerna ska vara välvilligt inställda till dessa initiativ och
vara behjälpliga med att lotsa rätt i systemet.
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