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Remiss - Ideburen välfärd
Komm undirektör Göran Lundström föredrar ärendet.
Bakgrund och ärendebeskrivning
Boxholm s k ommun har givits m öj lighet att yttra sig över Finansdepartemen tets
rem iss Ideburen välfärd och har följ ande synpunkter:
Inledningsvis konstateras i utredningen att olika slag av ideburna verksamh eter
länge har spelat en viktig roll i välfärden och att m ycket av det som idag är
välfärdens kärna har sina rötter i den ideburn a verksamh eten. Vidare sägs att
ideburna verksamh eter kan vara lösningen för de platser där såväl offentlig
som komm ersiell service har försvunnit.
Vägledning är framt agen av Utredni ngen om ideburn a aktörer i välfärden
(Fi20 18 :4) och ska hj älpa offentliga aktörer att ta ställning till om verksamhet
faller inom ramen för vad som är ideburn a verksamh eter. Frågan som ställs är
om vägledningen är bra eller om komm unen har förslag pä förbättring ar.
Boxholm s kommun nöj er sig in te m ed svaret på frågan eftersom utgångspunkten , som vi starkt motsätter oss, för vägledningen är att mindre komm uner och
utsatta områden ska klara välfärden med ideella krafter.
Förvaltningens ståndpunkt
Först en m ycket förenklad bakgrund som kan ge förståelse för lämn at remissvar. Efter första världskriget och fram till m itten av 1985 ökade vanliga
löntagares inkom ster och klyftorna i samh ället m inskade. Den b ärande ideologin var att j ämlikhet och rättvis fördelning var eftersträvansvärt . Skatteuttag en
medgav då att samh ällsservicen ständigt förb ättrades och upprätthölls genom
skatteuttag som i en internationell j äm förelse var höga men också utj ämn ande.
I och m ed att Milton Friedmans ekonom iska teser fick fäste världen över sågs
konkurrens och oj äm likhet som en viktig ekonom isk drivkr aft. Det "offentliga
var inte lösningen utan problem et" som Ronald Reagan uttryckte i sitt installationstal som nyvald president. Offentlig verksam het blev starkt ifrågasatt samtidigt som större och större krav ställs p å att landets k ommuner skulle ta ansvarar för fler och fler uppgifter . N ågon skillnad vad gäller kr aven på samhällsservice oavsett kommunens storlek finns inte och har aldrig funnits . Samtidigt och
helt i linj e med rådande ekonomiska ideer har skatteutj ämni ngssystemet urh olkats. Allt detta har inneburit att urb aniseringen accelererat och en som vi tycker
oönskad utveck ling mot allt större städer och de problem som följ er med detta.
Problem som inte ses i ett större samh ällsekonomiskt perspektiv utan endast
som en ökad social kostnad som nu ska hanteras genom IOP.
Med detta sagt och mot bakgnmd av de förutsättningar som nu gäller och i den
kontext som är rådande är det rim ligt och önskvärt att vägledning finns då regelverk i sig är alldeles för krångligt och komplicerat för att v ara tillämpbart i
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praktiken . Eftersom samhällsservicen lokalt "i en bygd ell er i ett bostadsom råde" (citat sid 1) förväntas ske med oavlönat arbete och m ed ideella kr after är
det bra om man får hj älp och vägledning så att inte lagöverträdelser sker m ot
gällande nationell- och EU -lagstiftning. Framtagen vägledning kommer säk ert
att bidra till detta.

Beslutsunderlag
Remi ss Ideburen välfärd.

Finansiering
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrels en föreslås besluta
att framtagen vägledning utifrån givna förutsättningar är bra
att Idebur et offentl igt partnerskap (IOP) inte är lösningen p å problem et att
offentlig och komm ersiell service försvinner från flera av landets konnn uner.

Kommunstyrelsen beslutar
att framtagen vägledning utifrån givna förutsättningar är bra
att Idb uret offentligt partnerskap (IOP) inte är lösningen p å problemet att
offentlig och komm ersiell service försvinner från flera av landets kommuner.

Beslut till:

i ssvar @regerin gskan sli et.se
fi .rem
Fi. o fa.k.remi sser@re gering skansliet
T orkel.winbl adh @re rerinosk ansliet.se
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Plats och tid

Folkets Hus B-salen, tisdag 2020-05-19 kl. 08.30 - 11.00

Beslutande

Britt-Marie Johansson (S), ordförande
Johan Birath (S) via Skype
Claes Sj ökvist (S)
Helena Stålhandske (S)
Arne Karlsson (S)
Rolf Stenward (M), ersätter Stefan Andersson (M)
Stig Joh ansson (M)
Ian Jamieson () $ 103 anmält jäv
Therese Leufven (C) via Skype

Övriga deltagande

Stig Adolfsson (S), ersättare
Göran Lundström, kommundirektör
Gunnel Ekström-Bur enby, sekreterare
Jessica Edlund, ekonomichef §§ 97-99

U Ises att j ustera
Justeringens
plats och tid

Claes Sj ökvist

Underskrifter

Kommunkontoret tisdag 2020-05-26 klockan 08.00
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