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Ronneby kommuns yttrande över SOU 2016:78, Ordning 
och reda i välfärden  

 

Betänkandet SOU 2016:78 Ordning och reda i välfärden (dnr 2016-
000693)  
 
Ronneby kommun har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på rubricerat 

betänkande. Ärendet har behandlats i Ronneby kommuns äldrenämnd, 

socialnämnd samt utbildningsnämnd. 

 

Delbetänkandet är omfattande och behandlar flera förslag vilka syftar till att 

förändra välfärdsregleringen i stora delar.  

 
Ronneby kommuns ställningstagande 
 

Ronneby kommun anser att förslagen i utredningen inte bör genomföras.  

 

Allmänna synpunkter  
Utredningen har haft i uppdrag att se över de regelverk som idag används när 

privata aktörer anförtros att utföra välfärdstjänster. För socialtjänsten handlar det 

om hem för vård och boende (HVB) och all verksamhet som är kopplad till 

insatser enligt lagen (1993:453) (SOL) som bedrivs i privat regi, liksom all 

verksamhet som är kopplad till insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och 

service till vissa funktionshindrade (LSS). Utbildningsväsendet berörs av 

föreslagna ändringar i skollagen (2010: 800)  

 

Kommunen berörs även av föreslagna ändringar rörande lagen om offentlig 

upphandling (2016:1165) samt lagen (2008:962) om valfrihetssystemet (LOV).  

 

Det är viktigt för Ronneby kommun att verksamheten, oavsett om den bedrivs 

inom socialtjänsten, äldre- och omsorgsförvaltningen eller skolväsendet, ses ur 

brukarens perspektiv. Det är av största betydelse att kvalitén inom 

välfärdstjänsterna är hög, oavsett organisationsform. Det är Ronneby kommuns 

mening att utredningen fokuserar mycket på ”vinsttak” i stället för att fokusera 

på kvalitet för brukarna. Den senare borde sättas i främsta rummet.  

 

Ronneby kommun ser även positivt på mångfald av utövare och valfrihet för den 

enskilde brukaren. Det är viktigt att inte enbart se till vinsterna hos de som 

bedriver omsorgsverksamhet. De extremt låga vinstnivåer som föreslås av 
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utredaren kommer i praktiken bli ett hinder för att bedriva nämnda verksamheter 

i privat regi.  

 

Fristående alternativ i välfärden finansieras alltid på samma villkor som det 

allmänna. Det betyder att friskola, ett äldreboende eller vårdinrättning aldrig kan 

få mer pengar än vad det skulle kosta om primärkommunen eller landstinget 

bedriver verksamheten. Den vinst som kan uppstå, kommer av ett effektivare 

sätt att driva verksamheten med samma kvalitet. Samma pengar i det allmänna 

ger alltså inte bättre välfärd.  

 

Utredaren konstaterar att det inte finns ett självklart förhållande mellan de 

resurser som ställs till förfogande och faktisk produktion. Vidare konstateras 

redan i rubriken för avsnitt 7.1.2. att det är målen för välfärden som bör ligga till 

grund för bedömningar av effektivitet och kvalitet. Väl tilltagna resurser är alltså 

inte en garanti för hög produktivitet och ett bra resultat.  

 

Det är Ronneby kommuns mening att hela utredningen dras med en brist på 

logik i det avseendet att ett vinstuttag förutsätts få en direkt inverkan på 

kvaliteten samtidigt som man konstaterar att ett direkt samband för detta inte 

finns.  

 

Särskilt om utbildningsväsendet  
 
Kommunalt tillsynsansvar av förskolan  
De krav som ställts i en tillståndsprövning bör följas inom ramen för en 

tillsynsprocess. Vad gäller de fristående förskolorna anser Ronneby kommun att 

Skolinspektionen ska ansvara för tillsynen. Det kommunala tillsynsansvaret är 

inte förenliga med en tillståndsprövning på annan myndighetsnivå. De möjliga 

sätten att göra tillsyn i landets kommuner talar för att en samlad och 

kvalitetssäkrad tillsyn bör göras av Skolinspektionen även avseende förskolan.  

 

Skolpengen  
Ronneby kommun anser att kommunens skolpliktskostnad ska beaktas på 

liknande sätt som tidigare gällande reglering av skolpengen. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har å Ronneby kommuns vägnar yttrat sig i 

detta ärende. Jurist Sanja Gojkovic har varit föredragande. 

Utbildningsnämnden, Äldrenämnden och Socialnämnden i Ronneby kommun 

har medverkat i handläggningen av detta ärende.  

 


