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Föreningen har valt att enbart kommentera de delar som regleras av SoL och LSS.
Utredningens syfte ”att säkerställa att offentliga medel används till just den verksamhet de är avsedda för och eventuella överskott som huvudregel ska återföras till
den verksamhet där de uppstått” tycker föreningen är bra intention.
Socialtjänsten i landets kommuner har i många decennier varit beroende av privata
aktörer och den idéburna sektorn för att klara av välfärdsuppdraget för våra
invånare. Vi kommer även fortsättningsvis att vara i stort behov av dessa eftersom
det knappast är troligt att alla kommuner kan bedriva en så differentierad och mångfacetterad verksamhet i egen regi. Det stora flertalet av dessa utförare är lokala
småföretagare. Vi ser en stor risk i att sätta ett specifikt vinsttak för framför allt
småföretagen, där verksamhetskostnaderna som till allra största del är personalkostnader, inte räknas med i den summa vinsten ska räknas på. Vi är rädda för att små
lokala företag kommer att missgynnas av förslaget och stora företag kommer att
klara sig bättre. Förslaget rimmar illa med det direktiv utredningen fått. FSS anser
att det finns bättre sätt att styra pengarna till rätt sak än att försöka styra företagens
vinstuttag. Det kan bl.a. göras genom att kommunsektorn, tillsammans med tillsynsmyndigheterna, generellt sett blir mycket bättre på att fokusera på den kvalitet vi får
ut, blir bättre på att ställa krav i de upphandlingar vi gör enligt LOU och LOV och
bättre på att följa upp och kontrollera mer, för att säkerställa att vi också får ut det vi
krävt i upphandlingen.
Föreningen anser vidare att det inte är bra med ett förslag där små lokala HVB-hem
eller ett litet hemtjänstföretag jämställs och ska ha lika villkor som stora skolkoncerner. Skillnader i förutsättningar är för stora.
Föreningen delar helt det som står i direktiven om att det ska läggas förslag på hur
man kan stärka den idéburna sektorn. Runt om i landet finns ett stort antal mycket
goda exempel på verksamheter med den driftsformen och där eventuellt överskott
förs tillbaka till verksamheten. I många europeiska länder finns speciell lagstiftning
för att ”gynna” den formen av verksamhet. Förutom de förslag som finns med i
utredningen föreslår vi att man även i Sverige tar fram en sådan lagstiftning för att
stimulera fram och förenkla för ännu fler idéburna verksamheter.
Vi är försiktigt positiva till förslaget om att IVO ska godkänna och ge tillstånd till
företag som ska bedriva verksamhet enlig SoL och LSS. En förutsättning är dock att

handläggningstiderna avsevärt måste minska från dagens helt oacceptabla nivåer.
IVO behöver i så fall få förutsättningar för att klara av det.
Förutsättningarna för landets kommuner att klara av välfärdsuppdraget skiljer sig
stort mellan en befolkningsmässigt stor och liten kommun. I den lilla kommunen
kan det många gånger vara svårt att attrahera ett företag att satsa medan det i stora
kommuner finns ett stort antal aktörer som gärna vill bedriva verksamhet. Vi tycker
därför att utredningen borde föreslå åtgärder för att underlätta och stimulera
kommuner att gå samman och tillsammans driva verksamheter för att på det sättet
kunna erbjuda kommuninvånarna bra välfärdstjänster.
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