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Svar på remiss av Välfårdsutredningens slutbetänkande K vali
tet i välfården (SOU 2017:38) 

Kommunstyrelsens beslut 
Laholms kommun är positivt inställd till mångfald, konkurrens och 
valfrihet inom välfärden. Vi vill se ett brett utbud av utförare. Be
gränsning av vinster i välfården medför svårigheter att bedriva verk
samhet. Vi ser valfriheten, konkurrensen och uppföljning som det 
främsta verktyget för att säkerställa en god kvalite i välfärden. 

Ärendebeskrivning 
Finansdepartementet har remitterat Välfärdsutredningens slutbetän
kande Kvalitet i välfården till Laholms kommun. Socialkontoret har 
i skrivelse den 3 O juni 20 17 inget att erinra mot förslagen i remissen. 

Välfärdsutredningens uppdrag har varit att utreda förutsättningarna 
för och föreslå hur den offentliga finansieringen av privat utförda 
välfärdstjänster bör regleras. Syftet med utredningen är att säker
ställa dels att offentliga medel används till just den verksamhet de är 
avsedda för och på ett sådant sätt att de kommer brukarna till godo, 
dels att eventuella överskott som huvudregel ska återföras till den 
verksamhet där de uppstått. Utredningen ska föreslå hur offentlig 
fmansiering av privat utförda välfårdstj änster kan utformas så att den 
säkrar likvärdighet, kvalitet, samhällsekonomisk effektivitet, be
hovsstyrning och öppenhet. 

Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets protokoll den 8 augusti 2017 § 153. 
Kanslienhetens tjänsteskrivelse den 24 juli 2017. 
Socialkontorets tjänsteskrivelse den 30 juni 2017. 
Välfärdsutredningens slutbetänkande Kvalitet i välfården (SOU 
2017:38). 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Christer Johnsson (M): Bifall tillledningsutskottets förslag. 
Kjell Henriksson (S) med instämmande av Eva M Larsson (MP): 
Laholms kommun har inget att erinra mot förslagen i remissen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Christer J olmsson (M) 
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Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande besluts
gång: 

Ja-röst för bifall till Christer Johnssons (M) förslag. 
Nej-röst för bifall till Kjell Henrikssons (S) förslag. 

Omröstningsresultat 

Ledamot/tjänstgörande 
ersättare Ja-röster Nej-röster 
Erling Cronqvist (C) x 
Kjell Henriksson (S) x 
Christer Johnsson (M) x 
Lena Olofsdotter (C) x 
Eva M Larsson (MP) x 
Annita Asplid (S) x 
Rosita Antonsson (S) x 
Thomas Lövenbo (SD) x 
Elisabet Babic (M) x 
Summa 5 4 

Med 5 ja-röster mot 4 nej-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet 
med Christer Johnssons (M) förslag. 

Reservationer 
Kjell Henriksson (S), Annita Asplid (S), Rosita Antonsson (S) och 
Eva M Larsson (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Kjell 
Henrikssons (S) förslag. 

Ersättarnas mening 
Lars Gustafsson (KD) och Margareta Jonsson (L) instämmer i kom
munstyrelsens beslut. 

Lennart Svensson (V) instämmer i Kjell Henrikssons (S) förslag. 

Beslutet skickas till: 
Finansdepartementet 
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