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Servicegaranti i hela landet

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av eventuell lagstiftning som garanterar en lägstanivå
för grundläggande samhällsfunktioner i hela landet.

Motivering
Runt om i Sverige upplever många människor att grundläggande service och
samhällsfunktioner brister, vilket naturligtvis får effekten att attraktionskraften för att bo och verka i dessa områden minskar. För att vända trenden behövs en servicegaranti för hela landet, en garanti som anger en lägsta nivå för
samhällsfunktioner och tjänster som vi som medborgare ska ha rätt att kräva.
Därför behövs en lag som garanterar tillgång till grundläggande funktioner
såsom telekommunikation, bredband, postdistribution samt hälso- och sjukvård.
Statlig och offentlig service ska finnas i hela landet och vara samordnad
efter medborgarnas och företagens behov. Det är en förutsättning för att man
ska kunna och vilja bo på en ort.
Hur ska man kunna driva företag på t ex landsbygden om det inte finns en
fungerande datauppkoppling? Hur ska man få människor att vilja bosätta sig
på landsbygden om det inte finns rimliga avstånd till hälso- och sjukvård?
Hur ska en människa som kanske är äldre, har svårt att gå och har långt till
postlådan få sin post i tid? Hur ska man locka turister och boende till ett samhälle som inte har tillgång till väl fungerande telefoni?
Jag ser med tillfredsställe på hur energiminister Hatt pressar mobiltelefonibolagen att fullfölja sina löften om en fungerande telefoni i hela landet och
ser att de stora satsningar som energi- och it-ministern drivit på angående
bredbandssatsningar på landsbygden gett resultat. Trots detta ser vi att grundläggande service brister i många delar av landet. Dessa servicefunktioner är
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självklara på många ställen och för många människor, men inte för alla. För
att hela landet ska kunna leva och utvecklas behövs en garanti för att grunddokumentegenskap.
läggande servicefunktioner ska kunna uppnås. Därför behöver det göras en
översyn av en eventuell lagstiftning för att garantera en lägstanivå för grundläggande service i hela landet.
Detta bör ges regeringen till känna.
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Stockholm den 3 oktober 2013
Helena Lindahl (C)
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Staffan Danielsson (C)

