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Remissyttrande Fi2017/02150/K Välfärdsutredningens slutbetänkande 

”Kvalitet i välfärden”. 

 
Riksförbundet PensionärsGemenskap (RPG) är en pensionärsorganisation med kristen värdegrund. 
Organisationen är partipolitiskt obunden och öppen för alla.  
RPG önskar här lämna ett kortfattat remissyttrande över SOU 2017:38 ”Kvalitet i välfärden”.           
 
RPG delar i stort remissens förslag men inte utredningens grundsyn att det inte är möjligt att ersätta 
vinstbegränsning i välfärden med utökade kvalitetskrav. RPG anser att privat vård och omsorg behövs 
för att fylla behoven hos en växande äldre befolkning. Slutsatserna i den tidigare utredningen 
”Ordning och reda i välfärden” SOU: 2016:78 har inte tillstyrkts av RPG.   
 
Tystnadsplikt 
 
Utredningen föreslår undantag i bestämmelser om tystnadsplikten hos privata vårdgivare och 
enskilda verksamheter inom socialtjänsten för att personuppgifter ska kunna lämnas till den 
offentliga huvudmannen för bland annat uppföljning och utvärdering.  
RPG anser att det är positivt att huvudmannen får kontroll över de olika aktörernas arbete, men att 
om sådana uppgifter sparas i register och delas, att IT-säkerheten prioriteras och att lagar och regler 
kring IT-säkerhet efterlevs. Lagring av data, behörigheter och påföljder är några delar. Vidare krävs 
tydliga regler kring spridning av känslig information.  Av och till vem, när och på vilket sätt. Data ska 
inte kunna köpas av företag eller försäkringsbolag.  Den enskilde bör få kännedom om vilken 
information som finns och som överförts till annan myndighet. 
 
Idéburna aktörer 
 
Utredningen tar upp att idéburna aktörers roll behöver förtydligas och lyftas fram.  
RPG tillstyrker utredningen förslag att en utredning bör tillsättas för att analysera förutsättningarna.  
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Stöd i upphandlingsarbetet  
 
RPG delar utredningens förslag om att upphandlingsmyndigheten bör få utökade resurser för att 
stödja kommuner och landsting med bland annat vägledning i upphandlingsarbetet.  
RPG anser att det främjar en likvärdig kvalitet i landets alla kommuner och landsting samt att icke-
seriösa utförare lättare hindras.  
 
 
Konkurrensutsättning 
 
RPG delar dock inte utredningens grundsyn att konkurrensutsättning kan vara av nackdel.  Snarare 
kan det ge bättre kvalitet och nöjdare medborgare, men att det kräver god kvalitet i 
upphandlingsarbetet och att ensidig fokusering på pris tonas ned.  
 
RPG anser vid konkurrensutsättning, att som utredningen beskriver, modeller utvecklas för att 
stödja en mer personcentrerad välfärd med god samverkan över huvudmanna- och 
specialiseringsgränser.  
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