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Remiss om Idéburen välfärd (SOU 2019:56)

HVO-2020-455
Sammanfattning

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har fått möjlighet att lämna synpunkter på betänkandet
Idéburen välfärd (SOU 2019:56). Syftet med utredningen har dels varit att ta fram en tydlig
definition på idéburna aktörer, dels att främja samverkan mellan idéburen och offentlig
sektor. Civilsamhället och idéburen sektor är en viktig del av samhället då de kan bidra med
ett annat perspektiv än offentliga myndigheter och kommersiella företag.
Ett sätt att gynna idéburen sektor är att möjliggöra deras deltagande i offentliga
upphandlingar. I dagsläget anses de idéburna aktörerna vara frånvarande i upphandlingar,
främst inom områdena vård och omsorg. Utredningen ger förslag på att förenkla att ingå i ett
idéburet offentligt partnerskap som är en samverkansform mellan offentliga myndigheter och
idéburna aktörer. Utredningen visar även på möjligheter med att reservera offentliga
upphandlingar och valfrihetssystem till idéburna aktörer, samt att öka taket för
direktupphandling av välfärdstjänster.
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen ställer sig i huvudsak positiv till förslagen i remissen.
Beslut

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden besluta:
1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande
angående remissen om Idéburen välfärd (SOU 2019:56).
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
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