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Remiss - Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78)  


 


Sammanfattning 


Utredningen har haft i uppdrag att föreslå ett nytt regelverk för offentligt 
finansiering av privat utförda välfärdstjänster. Syftet med utredningen är att 
säkerställa att offentliga medel används till just den verksamhet som de är 
avsedda för och att eventuella överskott som huvudregel ska återföras till 
den verksamhet där de uppstått. Utredningen har även haft i uppdrag att ana-
lysera och se över de regelverk som i dag används när privata aktörer anför-
tros att utföra välfärdstjänster. Vidare har det ingått i utredningens uppdrag 
att analysera frågor som berör öppenhet och insyn när det gäller hur offent-
liga medel används, prövning av de privata aktörernas ägare och ledning 
samt tillfälliga asylboenden för asylsökanden. Slutligen har också ingått att 
lämna förslag om hur regelverken kan ändras för att förbättra förutsättning-
arna för idéburna aktörer.  
 
Botkyrka kommuns samlade bedömning är att förslagen om en  
vinstbegränsning samt förslagen om tillståndprövning, separat juridisk  
person, undantag för tillfälliga asylboende och ägar- och ledarprövning bör 
tillstyrkas.  
 
Synpunkter på förslag i betänkandet 


 


Behovet av en vinstbegränsning 


Förslag  
Utredningen föreslår att begränsa möjligheten för privata aktörer att driva 
offentligt finansierad välfärdsverksamhet med vinstintresse som primär 
drivkraft. I utredningen argumenteras för att välfärdstjänster inte är vilka 
tjänster som helst, utan att de har en särställning i och med deras grundläg-
gande betydelse för medborgarnas liv och hälsa. Vidare anses vinstintresset 
föra med sig en ökad risk för att aktörerna, i syfte att skära ner kostnaderna, 
drar ner på sådant som är viktigt för att ha en hög kvalitet i verksamheten.  
 
Yttrande  
Botkyrka kommun delar utredningens bedömning av behovet av en vinstbe-
gränsning. Det finns en konflikt mellan de politiskt beslutade mål som satts 
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upp för välfärden och de som stipuleras i aktiebolagslagen där syftet är att 
ge ägaren vinst. Idag finns en stor andel privata verksamheter bland utförar-
na i välfärden och en stor andel av verksamheten bedrivs av stora, riskkapi-
talägda koncerner. Det har lett till att stora summor årligen lämnar den verk-
samhet i vilken pengarna var avsedda att användas. Det riskerar att sänka 
kvaliteten och skada flera av samhällets viktiga välfärdsfunktioners legitimi-
tet. 
 


Botkyrka kommun avser inte att ta ställning till de exakta nivåerna på den 
vinst som utredningen föreslår ska kunna tas ut. Samtidigt vill vi betona dels 
vikten av att nivån är tillräckligt låg för att syftet med begränsningen ska 
kunna uppnås, och dels att hänsyn måste tas till skillnaden mellan socialt fö-
retagande och traditionellt företagande. Goda förutsättningar för den 
idéburna sektorn och sociala företag måste värnas. Aktörer med vinstin-
tresse som primär drivkraft ska inte kunna utföra offentligt finansierade väl-
färdstjänster. 
 


En förutsättning för tillstånd att ta emot offentliga finansiering  


Förslag  
Utredningen föreslår att endast juridiska personer som har tillstånd ska få ta 
emot offentlig finansiering inom välfärdssektorerna. Kravet föreslås omfatta 
fristående förskolor och skolor, hemtjänst, HVB, boenden för äldre, assi-
stans och annan verksamhet för funktionshindrade samt all typ av hälso-
sjukvård. För att få ett tillstånd att motta offentlig finansiering ska den juri-
diska personen kunna visa att offentliga medel i huvudsak kommer att gå till 
det de är avsedda för.  
 
Yttrande  
Betänkandet tar fasta på den diskrepans som föreligger mellan lagstiftarens 
mening, faktiska utfall samt enskilda aktörers intention. Tillståndsprövning-
en bidrar till att förtydliga lagstiftarens mening men även till att avlasta och 
förenkla förvaltningarnas upphandlingsförfaranden då kriterierna för till-
stånd sätter en lägsta nivå vilket underlättar kravställningen vid upphand-
lingar. Vi ser positivt på att statens engagemang ökar i och med att ansvaret 
för tillståndsprövningen och tillsynen föreslås förläggas hos Skolinspektion-
en och Inspektionen för vård och omsorg. 
 
Vår samlade bedömning är att förslaget om att endast juridiska personer 
med tillstånd ska få ta emot offentlig finansiering inom välfärdssektorn bör 
tillstyrkas. Annan bedömning kan bli aktuell när slutbetänkandet inkommer 
i maj 2017.  
 







BOTKYRKA KOMMUN YTTRANDE   3[4] 


Kommunstyrelsen  


 2017-02-23  Dnr  KS/2016:808  


 


 


Verksamhet ska bedrivas i en juridisk person  


Förslag 


Utredningen föreslår att välfärdsverksamhet ska drivas inom en separat juri-
disk person. Motiveringen till detta upplägg är att kraven som ställs för att 
få tillstånd att motta offentligt finansiering ska gå att kontrollera och följa 
upp.  
 
Yttrande  
Vi tillstyrker förslaget om att välfärdsverksamhet ska bedrivas inom en se-
parat juridiska person. Det är utmanande för förvaltningarna att följa upp 
verksamhet vid sammahållen redovisning av olika verksamhetsområden då 
det är komplicerat att reda ut vilka medel som disponerats för välfärdsverk-
samhet respektive annan verksamhet. Avskiljandet av välfärdsverksamhet 
från andra verksamheter underlättar insyn och uppföljning och även kvali-
tetskontroller. 
 
Upphandling av tillfälliga asylboenden 


Förslag 
Utredningen föreslår att tillfälliga asylboenden ska undantas från de till-
ståndskrav och vinstbegränsningskrav som utredningen föreslår inom övriga 
dela av välfärdssektorn. Motivet till detta är att asylboende har en annan ka-
raktär och opererar under andra villkor än övrig välfärdsverksamhet.  
 
Yttrande  
De begränsningar som utredningen föreslår ska gälla för privata aktörer 
inom välfärdssektorn ska enligt förslag inte omfatta privata asylboenden. Vi 
instämmer i betänkandets förslag. Asylboenden särskiljer sig från annan väl-
färdsverksamhet då de främst rör sig om lokaler och enklare servicetjänster. 
Betänkandet tar fasta på att upphandlingsförfarandet för asylboenden inte 
präglas av samma svårigheter som är fallet för övriga välfärdsområden. 
Botkyrka kommun tillstyrker förslaget om att asylboende undantas från de 
regler som föreslås påföras övriga välfärdsverksamheter. 


 


Ägar- och ledningsprövning 


Förslag  
Utredningen föreslår att ägar- och ledningsprövning ska omfatta verkstäl-
lande direktör eller annan som genom en ledande ställning eller på annat sätt 
har ett bestämmande inflytande över verksamheten samt av styrelse och 
ägare med ett väsentligt inflytande över verksamheten. Dessa ska genom ti-
digare erfarenheter eller på annat sätt styrka att de har insikt i de föreskrifter 
som krävs för att bedriva verksamheten. Vidare krävs att samtliga företrä-
dare för den juridiska personen ska i övrigt bedöms lämpliga att företräda 
verksamheten. Utredningen föreslår även att krav införs på att tillståndsin-
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nehavaren ska ha ekonomiska förutsättningar att uppfylla de föreskrifter 
som gäller för verksamheten. 
 
Yttrande  
De kriterier som ägar- och ledningsprövningen föreslås utgå ifrån tar fasta 
på de grundprinciper som offentlig verksamhet ska vila på, transparens och 
insyn. Förslaget om att införa krav på att tillståndsinnehavaren ska ha eko-
nomiska förutsättningar att uppfylla de föreskrifter som verksamheten krä-
ver bidrar även till kontinuitet som är stor vikt för både brukare och elever. 
Vi tillstyrker betänkandets förslag om ägar- och ledningsprövning. 
 
 
 
_________ 
Expedieras till 


Finansdepartementet  
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Regeringskansliet 
Finansdepartementet  
Avdelningen för offentlig förvaltning 
 
fi.registrator@regeringskansliet.se 
 
 
 
 Svar på remiss – Ordning och reda i välfärden (SOU 


2016:78) 


Botkyrka kommun har genom remiss den 24 november 2016 beretts tillfälle 
att svara på välfärdsutredningens delbetänkande Ordning och reda i välfär-
den (SOU 2016:78), ert dnr Fi2016/04014/K. 
 
Vi översänder vårt svar på remissen.  
 
Remissvaret kompletteras nästa vecka med kommunstyrelsens  
beslut.  
 
 
Med vänliga hälsningar 
Lena Bogne 
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Svar på remiss – Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78)


Botkyrka kommun har genom remiss den 24 november 2016 beretts tillfälle att
svara på välfärdsutredningens delbetänkande Ordning och reda i välfärden (SOU
2016:78), ert dnr Fi201 6/04014/K.


Vi översänder vårt svar på remissen.


Remissvaret kompletteras nästa vecka med kommunstyrelsens
beslut.


Vänliga hälsningar


Lena Bogne
Administratör


Enheten för kommunkansli
Demokrati - & kansliavdelningen
_____________________________
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