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Malmö stad

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-05-11 kl. 15:00-15:25

Plats

Stadshuset vån 7, 7046

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Håkan Fäldt (M)

Övriga närvarande

Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Anna Larsson (Sekreterare)

Utses att justera

Håkan Fäldt §§295-297, §§299-311
Roko Kursar §298
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Remiss från Finansdepartementet - Idéburen välfärd (SOU
2019:56)

STK-2020-65
Sammanfattning

Finansdepartementet har gett Malmö stad möjlighet att yttra sig kring utredningen ”Idéburen
välfärd” (SOU 2019:56). Syftet med utredningen är att främja ett ökat idéburet deltagande i
välfärden. Bland annat har utredarens uppdrag omfattat att förtydliga en definition av
idéburna aktörer och att ta fram förslag till regler och riktlinjer för ingående av idéburna
offentliga partnerskap (IOP).
Utredarens förslag till lagändringar omfattar lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen
om valfrihetssystem (LOV).
I detta ärende finns en sammanfattning av utredningens innehåll, svar från remissinstanserna
samt ett förslag till Malmö stads samlade yttrande på utredningen.
Stadskontoret menar att det är positivt att frågan om hur idéburna organisationer kan ta en
större del som utförare i välfärden har utretts. Däremot anser stadskontoret att utredningens
förslag i sig nödvändigtvis inte kommer att öka idéburnas andel av välfärden i någon större
utsträckning. Främsta anledningen till det är bland annat att utredaren valt att inte ge några
lagförslag gällande idéburna offentliga partnerskap (IOP). Istället hänvisar utredaren till ett
stödmaterial som ska göra det enklare för offentliga att ingå avtal med idéburna.
Stadskontoret bedömer att detta är bra men inte tillräckligt.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande och skickar yttrandet till
Finansdepartementet.
Beslutsgång
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till stadskontorets förslag.
Håkan Fäldt (M) yrkar till förmån för Moderaternas reservation i fritidsnämnden den 13 mars
2020 § 32.
Ordförande ställer proposition på bifall till stadskontorets förslag mot Håkan Fäldts (M)
yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla stadskontorets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Håkan Fäldt (M) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för Moderaternas
reservation i fritidsnämnden den 13 mars 2020 § 32.
Beslutsunderlag

3




























G-Tjänsteskrivelse KSAU 200511 Remiss från Finansdepartementet - Idéburen
väldfärd (SOU 2019:56)
Förslag till yttrande SOU (2019:56) Idéburen välfärd
Remissvar från servicenämnden
Servicenämnden beslut 200331 § 35
Tjänsteskrivelse från servicenämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 200326 § 81 med Reservation (SD)
Förskolenämnden beslut 200325 § 30
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens beslut 200325 § 36 med Särskilt yttrande (SD)
Remissvar från förskolenämnden
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Funktionsstödsnämnden beslut 200323 § 31
Remissvar från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Remissvar från funktionsstödsnämnden
Grundskolenämnden beslut 200325 § 44 med Reservation (SD)
Remissvar från grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 200320 § 34 med Särskilt yttrande
(SD)
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Fritidsnämnden beslut 200313 § 32 med Reservation (M) och (V)
Remissvar från fritidsnämnden
Idéburen välfärd (SOU 2019:56)
Idéburet offentligt partnerskap - Vägledning
Remiss från Finansdepartementet - Idéburen välfärd (SOU 2019:56)
Följebrev Remiss från Finansdepartementet - Idéburen välfärd (SOU 2019:56),
STK-2020-65
Idéburen välfärd (SOU 2019:56)
Idéburet offentligt partnerskap - Vägledning
Remiss från Finansdepartementet - Idéburen välfärd (SOU 2019:56)

