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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

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.
Yttrande

Nedan följer gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens kommentarer och synpunkter uppdelat utifrån
betänkandets kapitel. Yttrandet innehåller endast de förslag och bedömningar där nämnden har reflektioner
eller kommentarer.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ställer sig positiv till utredningens intention att
stärka förutsättningarna för att idéburna organisationer ska kunna bidra till välfärden. Vidare
ställer sig nämnden bakom utredningens definition av vad som utgör en idéburen aktör i
offentligt finansierad välfärdsverksamhet vilket nämnden menar skapar bättre förutsättningar
för likvärdiga bedömningar. Möjligheten för de idéburna aktörerna att utifrån dessa kriterier
registrera sig i ett särskilt register anses också vara positivt ur samma perspektiv.
Avseende de bedömningar och förslag som rör idéburna offentliga partnerskap (IOP) delar
nämnden i huvudsak dessa. Nämnden delar bedömningen om vad som utmärker ett idéburet
offentligt partnerskap men saknar den punkt som Forum – idéburna organisationer med
social inriktning inkluderat i sin definition som innebär att verksamheten ska ske på initiativ
av den idéburna organisationen. Detta tidigare kriterium för idéburet offentligt partnerskap
har ytterligare tydliggjort det faktum att en verksamhet som bedrivs inom ramen för ett
sådant partnerskap aldrig får vara en beställning från det offentligas sida. Synpunkten avser
nämndens ansvarsområde.
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Den särskilda vägledning för IOP utredningen tagit fram uppfattas av nämnden som konkret
och användningsbar när samverkan ska etableras. Trots de klargöranden som utredningen
tillsammans med vägledningen innebär är det dock fortsatt inte helt fastlagt när ett IOP kan
väljas som samverkansform och bedömning måste, som utredningen också konstaterar, även
i fort-sättningen alltid göras i varje enskilt fall utifrån de förutsättningar som råder. Det
konstateras även i utredningen att det är den stödgivande myndigheten som ansvarar för att
statsstödsreglerna följs. Detta innebär att ett ingående i ett IOP kan innebära en risk för den
offentliga parten och därmed även riskera få kostnadsdrivande konsekvenser i form av viten
eller kostnader för överprövningar.
Vidare ser gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden det som positivt att öka de idéburna
aktörernas deltagande i upphandlingar och på så sätt bättre ta tillvara det mervärde som
dessa kan bidra med till välfärden.
Nämnden ansvarar för att bedriva utbildning utifrån skollag och styrdokument. Det statliga
uppdraget för att bedriva utbildning innebär också ett tydligt ansvarsutkrävande. Därmed vill
nämnden understryka det centrala i att det ur ett övergripande perspektiv inte sker en
förskjutning av det offentligas primäransvar för välfärden till idéburen sektor.
Ordförande

Juan-Tadeo Espitia
Förvaltningsdirektör

Lars Rehnberg
Särskilt yttrande från Sverigedemokraterna.
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