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Kommunstyrelsen 

Remissvar från Trelleborgs kommun - SOU 
2019:56 Idéburen välfärd 
Regeringen har tillsatt en utredning med 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. Med en tydligare definition ska 

det bland annat bli lättare för organisationerna att söka bidrag och ingå 

samverkansavtal med det offentliga. Syftet är att främja ett ökat idéburet 

deltagande i välfärden. 

Utredningen har tagit fram ett betänkande och skickat det på remiss. Trelleborgs 

kommun har fått en inbjudan att lämna synpunkter. 

Beredning 
Förslaget, om det antas, gynnar de idéburna aktörernas möjlighet att bidra till och 

utveckla välfärden i stort. Remissen bedöms som väl genomarbetad och 

genomtänkt i synnerhet vad gäller upphandling, LOU och LOV. Särskilt bra med 

förslaget är ambitionen om långsiktighet och hållbarhet, samt att förenkla 

administrationen. Det förbättrar förutsättningarna för de idéburna verksamheterna 

och för upphandlande parter.  

 

Med tydliga definitioner och en central prövning med tillhörande registerhållning 

över de idéburna aktörerna blir det både tydligare och enklare för samtliga att ingå 

ett partnerskap. Ett exempel på problem som finns idag är att små- och medelstora 

företag och sannolikt också idéburna organisationer är ovana vid att lämna anbud 

och därför också i mindre utsträckning än andra företag lämnar anbud vid 

upphandlingar. Det förda registret möjliggör för upphandlande myndigheter att 

inför upphandling och annonsering identifiera möjliga lokala aktörer och med 

dessa inleda dialog. På detta sätt skapas kunskap om vilka hinder som kan 

undanröjas för att möjliggöra för idéburna aktörer att lämna anbud. En tydlig 

definition samt registerhållning ökar också förutsättningarna för säker statistik och 

bra uppföljning, dessutom minimeras riskerna för godtycklighet. 

 

För att främja och öka antalet idéburna aktörers medverkan i samhällsbygget bör 

stor vikt läggas på marknadsföring och genomgripande information om syfte och 

dess fördelar för både upphandlande parter, som de idéburna anbudsgivande 

parterna, för att uppå en maximal effekt i välfärdsbyggandet. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta  

Att anta remissvaret och skicka detta till finansdepartementet. 
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