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§ 289 Dnr 2017-000381 009 

Remissvar - Välfärdsutredningens slutbetänkande 
Kvalitet i välfärden 

Sammanfattning 
Ronneby kommun är en av remissinstanserna avseende Kvalitet i välfärden - 
bättre upphandling och uppföljning. Remissen innebär en inbjudan att lämna 
synpunkter. 

Regeringen beslutade den 5 mars 2015 att uppdra åt en särskild utredare att 
föreslå ett nytt regelverk för offentlig finansiering av privat utförda 
välfärdstjänster. Utredningen antog namnet Välfärdsutredningen. 
I samband med redovisning av betänkande Ordning och reda i välfärden 
(SOU 2016:78) så framgick det att uppdraget om hur bättre kvalitetskrav och 
system för uppföljning kan utformas för välfärdstj änster samt hur 
Inspektionen för vård och omsorgs register kan förbättras och vissa andra 
statistikfrågor återstod. 

Detta betänkande är avgränsat till att gälla hur bättre kvalitetskrav kan 
utformas när kommuner och landsting lämnar över verksamhet, som de är 
huvudmän för, till privata aktörer samt hur staten kan bidra till 
kvalitetsutveckling inom ramen för de statliga tillsynsmyndigheternas 
uppdrag. Många av de bedömningar och förslag som utredningen lämnar är 
dock även relevanta för kvalitetsutveckling, kravställande och uppföljning av 
sådan verksamhet som kommuner och landsting ansvarar för i den egna 
regrn. 

Förslag till beslut 
Utredningen pekar på vikten av att ställa krav i upphandlingar och 
uppföljning av välfardstj änster samt föreslår nödvändiga ändringar i berörda 
lagar. Ronneby kommun delar utredningens uppfattning att ställda krav i 

upphandlingar och avtal för välfárdstj änster, ska vara relevanta och att de 
följs upp. Kommunen delar också utredningens förslag om att bl a 
Upphandlingsmyndigheten bör ges förutsättningar för ett framgångsrikt 
arbete med framtagande av Vägledningar, och inte minst att nå ut med 
kunskap och information så att de används.
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Kommunstyrelsen 

Ronneby kommun har påbörjat ett arbete med uppföljning av krav men 
arbetet hade underlättats om Vägledningar för både kravställande och 
uppföljning hade funnits att tillgå. Som utredningen också pekar på är det 
svårt för den ansvariga verksamheten att kvalitets mäta hur avtalad tjänst 
utförs. 

Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen 
Att ställa sig positiv till utredningens förslag om åtgärder för Kvalitet i 

välfärden - upphandling och uppföljning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-08-28 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att ställa 
sig positiv till utredningens förslag om åtgärder för Kvalitet i välfärden - 
upphandling och uppföljning. 

Deltari debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Propositionsordning 
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar ställa sig positiv till utredningens förslag om 
åtgärder för Kvalitet i välfärden - upphandling och uppföljning 
(finansdepartementets diarienummer: Fi20l7 / 02150 /K). 

Exp: 

Finansdepartementet
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