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Kommunens synpunkter
Norrköpings kommun ser positivt på förslagen i betänkandet ”Idéburen
välfärd”. Nya former som möjliggör större samverkan mellan våra olika
samhällssektorer behöver utvecklas, för att möta framtidsutmaningen i den
svenska välfärden.
Vad gäller förslag 5.4.3 ställer sig Norrköpings kommun positiv till att
definiera en idéburen aktör utifrån givna kriterier. Detta underlättar både för
en offentlig såväl som en idéburen aktör som önskar ingå i ett samarbete
genom IOP, eller i verksamhet som ska upphandlas.
Norrköpings kommun anser dock att det finns en risk för att de i
utredningen föreslagna lagändringarna kan leda till svårigheter i tolkning
och tillämpning, om regelverket inte är tillräckligt tydligt. Det är därför av
mycket stor vikt att skillnaden mellan upphandlingsformen och den relativt
nya avtalsformen ”Idéburet och offentligt partnerskap (IOP)” klargörs
juridiskt. IOP är att betrakta som ett civilrättsligt avtal, medan en
upphandling följer beprövad juridik genom lagstiftning. Skillnaden påverkar
möjligheten att i efterhand förelägga till exempel vite, eller gå till rättslig
prövning.
Norrköpings kommun bedömer även att det kan finnas risker med att en
särreglering i nationell rätt av nu aktuella så kallade välfärdstjänster, kan
komma i konflikt med de EU-rättsliga bestämmelserna på området. Detta
särskilt på grund av att dessa bestämmelser i sig inte kan anses vara
tillräckligt tydligt reglerade, vilket kan leda till problematik vid
tillämpningen.
Norrköpings kommun anser att det är av stor vikt att de lagförändringar
utredningen föreslår klargörs tydligt för den lagstyrda biståndsbedömda
verksamheten, särskilt med hänsyn till de eventuella konsekvenser förslagen
kan få för den enskilde inom vård- och omsorgsområdet.
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Norrköpings kommun anser att den vägledning som utredningen tagit fram
för att avgöra om ett IOP-avtal är möjligt, är ett klart förbättrat stöd för en
offentlig aktör vid val av avtalsform, än det som i nuläget är tillgängligt.
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