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Yttrande

Datum 2020-06-04
Diarienummer OSN/ 2020:78

Handläggare
Thomas Åhlander
Tel. 0142 – 854 72

Yttrande till Finansdepartementet avseende remiss
gällande Idéburen välfärd (SOU 2019:56)

Utifrån utredningen Idéburen välfärd, SOU 2019:56 och dess förslag ti ll
definition av idéburen offentlig partnerskap och til lhörande förslag ti ll
lagändringar ställer sig Mjölby Kommun positiva till förslaget.

Utredningen har haft i uppdrag att ta fram ett förslag på en tydlig definition
av idéburna aktörer som kan användas för att identifiera och avgränsa dessa
från andra aktörer i välfärdsverksamheter och andra närliggande offentligt
finansierade och subventionerade verksamheter. Syftet med definitionen har
vari t att ta fram förslag som främjar ett ökat idéburet deltagande i välfärden. I
syfte att främja samverkan mellan idéburna aktörer och det offentliga har
utredningens uppdrag vidare omfattat att föreslå riktlinjer, kri terier eller
andra ti llämpbara instrument för ingående av idéburet offentligt partnerskap,
IOP.

Gemensamt för utredningens förslag är att de ökar möjligheterna för
idéburna aktörer att delta i utförandet av offentligt finansierade
välfärdstjänster och för kommuner och statliga myndigheter att dra nytta av
de idéburna aktörernas kompetens, erfarenhet och andra resurser.
Gemensamt är också att all t är frivil ligt. Idéburna aktörer väljer själva om de
ska registrera sig som idéburna aktörer i välfärden och om de ska delta i
idéburet offentligt partnerskap, upphandling eller valfrihetssystem. På
samma sätt står det fritt för kommuner, regioner och statliga myndigheter att
väl ja om de vi ll använda de instrument som utredningen föreslår.

Kring förslaget gällande ikraftträdande så bedömer kommunen att
tidsangivelsen att ändringen ska träda i kraft den 1 juli 2021 är rimlig.

För Mjölby kommun

Anna Johansson

Ordförande för omsorgs- och socialnämnden
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Omsorgs- och socialförvaltningen 

Mjölby kommun 595 80 Mjölby 

Telefon: 0142 – 850 00 

Telefax: 0142-851 20 

E-post: social@mjolby.se 

www.mjolby.se  

Organisationsnummer: 212000-0480 
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