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REMISS; VÄLFÄRDSUTREDNINGENS DELBETÄNKANDE
ORDNING OCH REDA I VÄLFÄRDEN (SOU 2016:78), FÖRSLAG
TILL YTTRANDE
SAMMANFATTNING
Kils kommun har utvalts som remissinstans för rubricerat betänkande.
Utredningen och dess förslag spänner över ett flertal kommunala förvaltningars
verksamhetsområden.
Centrala delar är:
- Krav på tillstånd för att motta offentliga medel
- Begränsning av rörelseresultat för aktörer
- Ägarprövning av aktörer
Idag bedrivs en ytterst marginell del av Socialförvaltningens och Barn- och
Utbildningsförvaltningens verksamheter i den form där begränsningar föreslås i
utredningsförslaget. Erfarenheterna av denna typ av driftsform är således för små
för att ge relevant ledning till ett remissvar.
Förvaltningarnas svar skulle då bli ett övervägande teoretiskt resonemang runt
vinster i välfärden och begränsningar därav.
Förvaltningsledningarna uppfattar det därför som ett rent politiskt
ställningstagande.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 23 januari 2017 att hänskjuta
ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.
På mötet presenteras ett förslag till yttrande.
HANDLINGAR I ÄRENDET
Ordning och reda i välfärden, SOU 2016:78

KIL1000, v1.1, 2014-01-31

Förvaltningschefers tjänsteskrivelse 2017-01-04
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-01-23, § 4
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LEDAMÖTERNAS FÖRSLAG TILL BESLUT
Georg Forsberg (C) yrkar bifall till förslag på yttrande.
Niclas Alvebratt (KD), Hans Eriksson (M), Annika Bjelvert (M), Berndt Björkman
(C) Ulla-Britt Mortensen (V) yrkar bifall till Georg Forsbergs yrkande.
BESLUTSGÅNG
Ordföranden Mikael Johansson (S) ställer proposition på Georg Forsbergs yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifallit det.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT
Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande yttrande till remissen
Välfärdsberedningens delbetänkande Ordning och reda i välfärden, SOU 2016:78
enligt bilaga.
BESLUTET SKICKAS TILL

KIL1000, v1.1, 2014-01-31

Finansdepartementet, Avdelningen för offentlig förvaltning, Kommunenheten
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KOMMUNLEDNINGSKONTORET
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2017-02-07

Förslag till yttrande: remiss ordning och reda i
välfärden
(SOU 2016:78)
Möjligheten att välja alternativa utförare av offentligt finansierad välfärd
har ökat den enskildes valfrihet. Det har inneburit ökad tillgänglighet och
kortare väntetider. Konkurrens mellan olika utövare främjar dessutom
kvalité och verksamhetsutveckling. Samtidigt kan rimligen ingen hävda att
förändringen varit helt bekymmersfri.
Alternativa utförare inom välfärden är omfattande. Vart tredje läkarbesök
är idag i privat regi, vart femte äldreboende drivs av fristående utövare.
200 000 elever går i friskolor och 250 000 anställda verkar i vårdföretagen.
En omfattande verksamhet, på många orter också alldeles avgörande.
Därför behövs långsiktiga spelregler. Något att ta hänsyn till när
förändringar föreslås.
Utredningens förslag om vinsttak i välfärden är utmanande. Samtidigt som
vinsten i ett företag är en förutsättning för trygghet för brukare och
anställda, ett villkor för långsiktig finansiering och kontinuitet, hör inte
kortsiktig vinstmaximering hemma på välfärdens marknader. Men den lågt
föreslagna högsta tillåtna vinstnivån kommer att drastiskt förändra
förutsättningarna för välfärdsföretagande. Flera välskötta och
högkvalitativa välfärdsföretag riskerar att slås ut. Effekten blir minskad
valfrihet och stora omställningsbekymmer för orter med alternativa
utförare, utan att grundfrågan om kvalité och kostnadseffektiv verksamhet
kommit närmare en lösning.

KIL1000, v1.1, 2014-01-31

I stället för det föreslagna vinsttaket föreslår Kils kommun utvecklade och
lika spelregler för välfärdssektorn oavsett om verksamheten sker i offentlig
eller privat regi. De ska bygga på sunda ekonomiska principer, på
långsiktighet, kvalitetsutvärdering och rättvisa oavsett utförare. Då ges
förutsättningarna för både och, rättvisa utförare emellan och alternativ för
brukare och anställda.
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Utredningen ger heller inte någon tydlig definition på vad som ska ingå i
begreppet välfärdstjänster. Denna begränsning är en brist. Alla skattemedel
ska användas effektivt, oavsett det gäller olika former av entreprenader för
att uppföra eller underhålla skolan liksom skolans pedagogiska verksamhet.
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