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Burlövs kommun anser att frågeställningarna är välformulerade och utredda på ett
grundligt och sakligt vis. Sak- och formfrågan är fortsatt viktig för kommunen i relation
till drift och utveckling av de kommunala välfärdsområdena. Burlövs kommun konstaterar att offentlig verksamhets drift i olika former idag är en realitet och har bidragit till
både för-, och nackdelar. Den verksamhet som idag bedrivs i privat drift i Burlövs kommun är vanligtvis väl utförd och effektiv. Å andra sidan kan som lokalt och näraliggande
exempel på en relaterad fråga som orsakade långtgående konsekvenser för Burlövs
kommun kan konkursen av Skånska småstadens kulturskola 2016 nämnas. Skolan drevs
i privat regi i kommundelen Hjärup, Staffanstorps kommun. Brist på ekonomisk lönsamhet i verksamheten ledde till konkurs och som konsekvens stod plötsligt ett stort antal
skolbarn hemmaförande i Burlövs kommun utan plats.
Burlövs kommun konstaterar vidare att det faktum att välfärdstjänster tillåts utföras av
aktörer i aktiebolagsform kan sända dubbla budskap till intresserade då en av aktiebolagets primära funktioner och syfte är att generera vinst till ägarna.
För Burlövs kommun

Katja Larsson
Kommunstyrelsens ordförande
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§ 17
Remissvar SOU:2016:78 Ordning och reda i välfärden (KS/2016:900-100)

Sammanfattning
Burlövs kommun anser att frågeställningarna är välformulerade och utredda på ett grundligt och sakligt vis. Sak- och formfrågan är fortsatt viktig för kommunen i relation till drift och utveckling av de
kommunala välfärdsområdena.
Burlövs kommun konstaterar vidare att det faktum att välfärdstjänster tillåts utföras av aktörer i aktiebolagsform kan sända dubbla budskap till intresserade då en av aktiebolagets primära funktioner och
syfte är att generera vinst till ägarna.
Betänkandet har remitterats till socialnämnen eftersom de bedriver och beställer en del av verksamheten i privat drift. Socialnämndens arbetsutskott behandlar betänkandet vid sammanträde den 15
februari. Förslag till beslut föreligger att socialnämnden ska avstå från att yttra sig i ärendet.
___

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att till finansdepartementet lämna yttrande enligt förslag.

Protokollsanteckning
Lars Johnson (M) lämnar följande protokollsanteckning:
”De brister avseende konsekvensanalyser som har konstaterats måste åtgärdas om regeringen väljer
att gå vidare med utredningens förslag. Alternativt utreder man en annan modell.
Styrning av offentligt finansierad verksamhet i välfärdsföretag sker bäst på samma sätt som för verksamhet som det offentliga driver själv: med tydliga kvalitetskrav, leverenskrav, öppna jämförelser och
självständig granskning från utomstående.
Bättre än den föreslagna vinstbegränsningsmodellen vore därför att införa en reglering om att den
verksamhet som inte klarar av att leverera önskvärd kvalitet inte längre ska anförtros att utföra offent-

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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ligt finansierade tjänster. Men inte ens en sådan reglering är egentligen nödvändig då beställaren/finansiären av välfärdstjänster redan i dag äger frågan om att utforma sina ersättningssystem.”
___
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