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Malmö stad

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-03-25 kl. 09:00-12:03

Plats

Kungsgatan 13, rum 5130

Beslutande ledamöter

Anders Rubin (S) (Ordförande)
Michael Högberg (L) (Vice ordförande)
John Roslund (M) (Andre vice ordförande)
Martin Christian Hjort (S)
Ragnhild Kerstin Christina Ståleker (M)
Michael Hård af Segerstad (SD)
Ingela Svensson (S) ersätter Tove Granditsky Svenson (S)
Amjad Khan (S) ersätter Nancy Lina Castillo Jaramillo (S)
Eva Lindholm (L) ersätter Birgitta Ehlin (V)
Liselotte Lundgren Sigurd (MP) ersätter Marie Engqvist Ridell (MP)
Christina Gröhn (M) ersätter Sonja Jernström (M)
Ewa Langerbeck (C) ersätter Kay Lennart Wictorin (C)
Eva Hallén (SD) ersätter Ilvars Hansson (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Ahmad Marof Jaro (M)
Torsten Elofsson (KD)
Regina Harwigsson (SD)

Övriga närvarande

Gisela Öst (Förvaltningsdirektör)
Tilde Tibblin (Nämndsekreterare)
Ann Hedman (Personalföreträdare SACO/Fysioterapeuterna)
Jacqueline Mkada (Personalföreträdare TCO/Vårdförbundet)
Daniel Hedman (Filmare)

Utses att justera

John Roslund

Justeringen

2020-04-01
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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

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande
angående remissen om Idéburen välfärd (SOU 2019:56).
Särskilda yttranden
Michael Hård af Segerstad (SD) och Eva Hallén (SD) inkommer med ett särskilt yttrande,
bilaga 6.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag







Tjänsteskrivelse HVON 2020-03-25 Remiss om Idéburen välfärd (SOU 2019:56)
Förvaltningens förslag till yttrande
Idéburen välfärd (SOU 2019:56)
Idéburet offentligt partnerskap - Vägledning
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2020-03-17

3

Bilaga 6
Särskilt yttrande
Hälsa vård och omsorgsnämnden 2020-03-25
Ärende 06. HVO-2020-40
Remiss om idéburen välfärd (SOU 2019:56)
Vi Sverigedemokrater ser positivt på samarbete med den idéburna sektorn men menar
samtidigt att samarbetet skall ske för att kunna utveckla våra huvudsakliga uppgifter.
Samarbetet får inte leda till att företag slås ut d.v.s. att IOP konkurrerar ut vårt näringsliv
med hjälp av kommunalt stöd.
Michael Hård af Segerstad (SD)

Eva Hallén (SD)
med instämmande av

Regina Harwigsson (SD)

