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Yttrande över remiss från Finansdepartementet - Idéburen
välfärd

GYVF-2020-453
Sammanfattning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har fått möjlighet att yttra sig över remiss från
Finansdepartementet: Idéburen välfärd SOU 2019:56. Under remissförfarandet har samråd
skett mellan de tre skolförvaltningarna och de tre socialförvaltningarna i Malmö.
Utredningens uppdrag har varit att ta fram ett förslag på en definition av idéburna aktörer
som dels kan användas för att identifiera och avgränsa dessa från andra aktörer i
välfärdsverksamheter och dels främja ett ökat idéburet deltagande i välfärden. Uppdraget har
även haft i uppdrag att beskriva tänkbara tillämpningsområden inom välfärden, föreslå
riktlinjer och kriterier för ingående av idéburet offentligt partnerskap (IOP) samt att kartlägga
och analysera hur icke-ekonomiska tjänster av allmänt intresse regleras i andra länder inom
EES.
Nämnden ställer sig i huvudsak positiv till utredningens förslag då dessa innebär förbättrade
förutsättningar för samverkan och stärker idéburna aktörers roll som utförare av
välfärdstjänster. En förutsättning är dock att det inte sker en förskjutning av det offentligas
primäransvar för välfärden till den idéburna sektorn.
Beslut

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande
efter justering enligt Fredrik Sjögrens yrkande och överlämnar detsamma till
kommunstyrelsen.
Reservationer och särskilda yttranden
Sverigedemokraterna inkommer med särskilt yttrande.
Yrkanden
Fredrik Sjögren (L) yrkar att meningen: Nämnden ställer sig därför bakom förslaget att upphandlande
myndigheter ges möjlighet att reservera kontrakt till idéburna aktörer i enlighet med utredningens förslag i
näst sista stycket i förvaltningens förslag till yttrande stryks.
Juan-Tadeo Espitia (S) yrkar bifall till Fredrik Sjögrens yrkande.
Beslutsgång
Ordförande ställer Fredrik Sjögrens yrkande under proposition och finner att nämnden
bifaller yrkandet.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse GVN 2020-03-20 Yttrande över betänkande av Utredningen om
Idéburna aktörer i välfärden
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Förslag till yttrande över betänkande av Utredningen om Idéburna aktörer i
välfärden
GVN AU 2020-03-11 § 35 Yttrande över remiss från Finansdepartementet Idéburen välfärd
Betänkande av Utredningen om Idéburna aktörer i välfärden
Följebrev Remiss från Finansdepartementet - Idéburen välfärd (SOU 2019:56),
STK-2020-65
Remiss från Finansdepartementet - Idéburen välfärd (SOU 2019:56)
Stödmaterial till betänkande av Utredningen om Idéburna aktörer i välfärden
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Särskilt yttrande
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-03-20 Dagordningens p 8
Ärende: Yttrande över remiss från Finansdepartementet - Ideburen välfärd.
Förvaltningen har upprättat ett svar där man i princip välkomnar departementets remiss. Och
välkomnar slutsatserna.
Sverigedemokraterna menar dock att det finns frågetecken. Det välfärdsarbete som åligger
kommunerna skall genomföras genom kommunernas försorg och ansvar enligt tre nu etablerade
modeller nämligen utförande i egen regi, utförande av entreprenör genom upphandling samt utförande
av ideburen partner, detta ävenledes genom någon form av upphandling.
Vi efterlyser en total samordning vid val av utförare, vi förordar de två förstnämnda eftersom här finns
en tydlig lagstiftning och ett utarbetat kontrollsystem som kan ge skattebetalarna valuta för sina
insatser.
Anlitande av ideburna aktörer kan vara behjärtansvärt men gynnar det skattebetalarna. Är tex
läxhjälpen bäst i den lokala fotbollsföreningen eller är kostnaderna ett dolt sponsors-förhållande till
föreningar som delar kommunledningens politiska uppfattning?

_____________________________
Rickard Åhman-Persson (SD)

__________________________
Linus Nilsson

___________________________
Åke Guserus Bengtsson

____________________________
Britt-Marie Nilsson (SD)

