1

Malmö stad

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-03-26 kl. 09:00-11:00

Plats

Kungsgatan 13, hörsalen 317

Beslutande ledamöter

Sedat Arif (S) (Ordförande)
Joel Laguna Ascacivar (L) (Vice ordförande)
Helena Nanne (M) (Andre vice ordförande)
Nils Anders Nilsson (S)
Pernilla Hagen (S)
Janne Grönholm (MP)
Ingrid Anna-Lisa Gunnarson (M)
Farishta Sulaiman (M)
Joacim Ahlqvist (C)
Magnus Olsson (SD)
Simon Enqvist (SD)
Klaus Peter Nilsson (S) ersätter Ann-Marie Hansson (S)
Emma-Lina Johansson (V) ersätter Mats Högelius (V)

Övriga närvarande

Britt-Marie Pettersson (förvaltningsdirektör)
Katarina Lindeberg (avdelningschef)
Rebecca Bichis (avdelningschef )
Lene Cordes (avdelningschef )
Sara Kleijsen Åhlander (avdelningschef)
Malin Midler Norén (tf enhetschef)
Agnes Löfgren (nämndsekreterare)

Utses att justera

Helena Nanne

Justeringen

2020-04-02

Protokollet omfattar

§81

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Agnes Löfgren
Ordförande

...........................................

…………………………………

Sedat Arif
Justerande

...........................................

Helena Nanne

…………………………………

2

§

81

Remiss angående remiss från Finansdepartementet - Idéburen
välfärd (SOU 2019:56), STK-2020-65

ASN-2020-1130
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har mottagit remiss från Finansdepartementet –
Idéburen välfärd (SOU 2019-56).
Utredningens syfte är att främja ett ökat idéburet deltagande i välfärden och innehåller förslag
som syftar till att underlätta för idéburna aktörer att medverka i välfärdsarbete.
Förslagen syftar till att förenkla för såväl upphandlande myndigheter som idéburna aktörer
och innehåller bland annat ändringar i lagen om offentligt upphandling (LOU) och i lagen om
valfrihetssystem (LOV).
Utredningen har även tagit fram en vägledning för Idéburna Offentliga Partnerskap (IOP) för
att underlätta användandet av samverkansformen och för att klarlägga det rättsliga läget kring
IOP.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen välkomnar utredningen och ser positivt på de
förslag som enligt förvaltningen förenklar såväl för upphandlande myndigheter som för de
idéburna aktörernas deltagande i välfärdsarbetet.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet, § 60.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende Finansdepartementets
Idéburen välfärd (SOU 2019-56) enligt förvaltningens förslag.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till kommunstyrelsen.
Yrkanden
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag på föreliggande förslag till yttrande.
Sedat Arif (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut samt avslag på Magnus
Olssons (SD) avslagsyrkande.
Beslutsgång
Ordförande Sedat Arif (S) ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Magnus Olssons
(SD) avslagsyrkande. Ordförande finner att nämnden bifaller arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Magnus Olsson (SD) och Simon Enqvist (SD) reserverar sig mot beslutet och avser inkomma
med en skriftlig reservation, bilaga.
Beslutsunderlag
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§60 Remiss angående remiss från Finansdepartementet - Idéburen välfärd (SOU
2019:56), STK-2020-65
G-Tjänsteskrivelse angående remiss från Finansdepartementet - Idéburen välfärd
Förslag till yttrande - Remiss angående remiss från Finansdepartementet -Idéburen
välfärd
Idéburen välfärd SOU 2019:56
Idéburet offentligt partnerskap - Vägledning
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-03-26
Ärende: ASN-2020-1130
Remiss angående remiss från Finansdepartementet – Idéburen välfärd (SOU 2019:56), STK2020-65
Utredningens förslag innebär att upphandlande myndigheter kan på olika sätt gynna idéburna aktörer i
förhållande till näringslivet, vilket skapar orättvisa konkurrensförhållanden.
Att Upphandlingsmyndigheten ska rikta särskilda informationsinsatser gentemot idéburna aktörer är
slöseri med skattemedel. De idéburna aktörer som är stora nog och har resurser för att delta i ett
upphandlingsförfarande kan göra detta utan några särskilda informationsinsatser. Dessutom är det
upp till civilsamhället att ansvara för sin egen omvärldsbevakning, där information om
upphandlingsförfaranden ingår.
Idén att reservera vissa upphandlingar och valfrihetssystem för idéburna aktörer utesluter näringslivet.
Det går inte att utesluta att vissa företag kan erbjuda bättre tjänster än vad den idéburna sektorn gör.
Tanken är att upphandlingsförfarandet leder till att skattebetalarna får valuta för sina skattemedel,
genom att olika aktörer konkurrerar. Att reservera vissa upphandlingar och valfrihetssystem för vissa
sektorer urholkar konkurrensen och skapar ett oligopol bestående av den idéburna sektorn.
Det primära syftet med upphandlingar kan inte vara att öka den idéburna sektorns deltagande i
upphandlingsförfaranden. Det primära syftet med upphandlingar är att skattemedel ska användas på
bästa möjliga sätt.
Det primära syftet med valfrihetssystem är att öka valfriheten. Att reservera vissa valfrihetssystem för
den idéburna sektorn minskar valfriheten eftersom man har uteslutit andra aktörer utanför den
idéburna sektorn.
Sverigedemokraterna har verkat för att idéburna organisationer inte ska konkurrera med näringslivet,
eftersom föreningslivet är beroende av stöd från kommunen medan näringslivet inte kan få samma
stöd, utan är beroende av egna intäkter. Den definition som utredningen föreslår av idéburna aktörer
borde även innehålla en punkt som förbjuder idéburna aktörer att konkurrera med näringslivet. Det
måste finnas ett hinder mot att idéburna aktörer, ofta med starkt ekonomiskt stöd från det allmänna,
börjar konkurrera med företag. Det handlar även om att organisationerna inom civilsamhället inte ska
förvandlas till organisationer som främst konkurrerar på en marknad, vilket inte är civilsamhällets roll.
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Vi yrkar avslag på förslaget till yttrande.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

____________________________
Simon Enqvist (SD)

_____________________________
Linus Nilsson (SD)

____________________________
Max Lundstam (SD)

