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Beskrivning av ärendet
Bodens kommun har beretts tillfälle att lämna synpunkter på rubricerad
utredning.
Utredningen har haft i uppdrag att ta fram ett förslag på en tydlig definition
av idéburna aktörer. Definitionen ska användas för att identifiera och
avgränsa idéburna aktörer från andra aktörer i välfärdsverksamheter och
närliggande offentligt finansierade eller subventionerade verksamheter.
Syftet med definitionen har varit att ta fram förslag som främjar ett ökat
idéburet deltagande i välfärden.
Bodens kommuns synpunkter
Bodens kommun anser att det är positivt att idéburna aktörers ställning i
offentliga upphandlingar klargörs och ser positivt på betänkandets
kartläggning och analys.
Bodens kommuns synpunkter på utredningens förslag är följande;
Vad gäller förslaget ställer sig Bodens kommun positiv till att definiera en
idéburen aktör utifrån givna kriterier. Det bidrar till att underlätta för de
parter som önskar ingå i ett samarbete genom idéburet offentligt partnerskap,
eller i verksamhet som ska upphandlas. Den risk Bodens kommun ser är att
föreslagna lagändring inte är tillräckligt precis för att på ett verkningsfullt
sätt särskilja aktörer. Dessutom saknas delar i definitionen som borgar för att
den idéburna aktören har en demokratisk grundsyn och arbetssätt.
Bodens kommun anser att välfärdsbegreppet kan vidgas. Kultur- och
fritidsverksamhet ska ingå i de verksamheter som innefattas i
välfärdsbegreppet.
I utredningen lämnas förslag på införande av register där idéburna aktörer
som avser att bedriva offentligt finansierad välfärd ska kunna registrera sig.
Bodens kommun är tveksam till nyttan med utredningens förslag att det
införs ett särskilt register, då grunden för ett sådant register inte med
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säkerhet borgar för kvalitet och inte heller innebär utredningens förslag till
förändringar i LOU och LOV att upphandlande myndigheter kan ställa krav
på att anbudsgivarna är registrerade i det särskilda registret. Kommunen
behöver då likväl göra egna kvalitetsundersökningar för de som vill ingå
samarbete. Om ett register bidrar till förenkling i samarbetet och möjligheten
för kommuner att samarbeta med den idéburna organisation, då är Bodens
kommun positiv.
Bodens kommun ser positivt på förslaget att reservera kontrakt till idéburna
aktörer, och att det stärks i LOU. Idéburen verksamhet har redan idag
möjlighet att delta i offentliga upphandlingar, men då krävs att man uppfyller
ställda krav. Med detta förslag med reserverade kontrakt möjliggörs
utrymme för kommuner att även anpassa delar till idéburna aktörer.
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