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Remiss - Välfärdsutredningens slutbetänkande Kvalitet i välfärden (SOU 2017:38)
Beskrivning av ärendet
Regeringskansliet har erbjudit Mörbylånga kommun möjligheten att lämna
ett yttrande över Välfärdsberedningens slutbetänkande ”Kvalitet i
välfärden”, Statens offentliga utredningar SOU 2017:38. En särskild utredare
har haft i uppdrag att föreslå ett nytt regelverk för offentlig finansiering av
privat utförda välfärdstjänster.
Förvaltningens synpunkter
Mörbylånga kommun delar uppfattningen att offentliga medel inom
välfärden ska användas till den verksamhet de är avsedda för. Frågan är då
om det möjligt att använda kvalitetsmått på ett strategiskt sätt i välfärden?
Utredningen konstaterar att det är komplicerat att definiera och mäta kvalitet
i välfärdstjänsterna, vilket rimligen inte är en nyhet. Det är möjligt att
definiera och mäta resurser och metodik men upplevelsen av dessa hos
brukarna är svårare att fånga upp. Svårigheten att mäta och definiera kvalitet
leder enligt utredningen också till konsekvensen att det är svårt att formulera
tydliga kvalitetskrav på en privat utförare av välfärdstjänster.
En kostnadseffektiv och för brukarna väl fungerande välfärdssektor bör
bygga på samma spelregler oavsett om utföraren är offentlig eller privat.
Dessa spelregler kan då handla om ekonomiska principer, långsiktighet,
kvalitetsutvärdering, rättvisa för olika utförare och valmöjligheter för både
anställda och brukare. Mörbylånga kommun delar inte utredningens syn på
att utökade kvalitetskrav inte skulle kunna vara ett alternativ till
vinstbegränsning.
Det finns flera nationella projekt inom områdena kvalitet och effektivitet. En
dryg majoritet av landets kommuner deltar till exempel i projektet
Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK, där ett antal kvalitetsmått används för
att mäta kommunens prestationer inom fem olika områden. Tjänstekvalitet
kan sägas uppstå när en utförare kan leverera tjänster som tillgodoser men
också överträffar brukarnas behov och förväntningar. Grunden för att kunna
leverera tjänstekvalitet är att förstå vilka behov och förväntningar brukaren
har.
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Mörbylånga kommun delar utredningens uppfattning om vikten av att skapa
bättre förutsättningar att följa offentliga medel.
Tjänsteköpen från idéburna aktörer som drivs utan vinstintresse har blivit
färre även om de fyller en viktig roll i välfärden. Utredningens förslag om ett
förtydligande av dessa aktörers roll är viktig.
Utredningen beskriver att när en verksamhet överlåts till en privat utförare så
är det svårare för kommuner och landsting att omformulera mål och andra
politiska viljeyttringar till krav och villkor. Det är rent tekniskt en
komplicerad procedur som ändå samtidigt är avhängig tydligheten i
ambitioner och mål. Utredningen ger kommuner och landsting rådet att i
varje enskilt fall överväga om fördelarna med konkurrensutsättning
överväger nackdelarna men kommunen menar att utredningen i det här
avseendet inte tillräckligt har beaktat de möjligheter ett utökat
medborgarinflytande kan skapa.
Utredningen konstaterar att en mer personcentrerad välfärd präglad av en
fungerande samverkan mellan olika huvudmän bör eftersträvas. Att all
välfärd, vård och omvårdnad borde ske i en fungerande samverkan och utgå
från individens behov och förväntningar, är enligt kommunens mening en
given framgångsfaktor. Det utgör samtidigt konstaterandet av ett
misslyckande att detta behöver sägas igen år 2017.
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