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REMISSVAR (SOU 2016:78) 
 
Ordning och reda i välfärden 
 
Arbetsgruppens uppdrag och förslag 
Utredningens uppdrag är att föreslå ett nytt regelverk för offentlig 
finansiering av privat utförda välfärdstjänster, se över regelverket som 
används när privata aktörer utför välfärdstjänster samt analysera frågor 
som berör öppenhet och insyn avseende hur offentliga medel används. 
Utredningens uppdrag omfattar verksamheter inom skolväsendet, 
äldreomsorgen och hälso- och sjukvård som omfattas av hälso- och 
sjukvårdslagen.  
 
Syftet är att säkerställa att offentliga medel används till den verksamhet 
de är avsedda för och att eventuella överskott som huvudregel ska 
återföras till den verksamhet där de uppstått. Detta föreslås ske genom 
en vinstbegränsning genom ett tak för rörelseresultatet i relation till 
operativt kapital.  
 
Sacos svar i sammandrag 
Saco tar inte ställning i frågan om vinstbegränsningar för offentligt 
finansierade välfärdstjänster som utförs i privat regi.  
 
Eftersom verksamhetens driftform har lite koppling till kvaliteten hos de 
välfärdstjänster som erbjuds, väljer Saco istället att betona vikten av att 
kvaliteten hos de välfärdstjänster som erbjuds och som är finansierade 
med offentliga medel garanteras, oavsett driftsform. I det avseendet är 
insyn och transparens av aktörernas verksamheter avgörande. Saco ser 
därför att regleringar som leder till ökad och förenklad insyn i offentligt 
finansierade verksamheter som erbjuder välfärdstjänster bör främjas och 
prioriteras. Det kommer att hjälpa brukarna att välja de aktörer som 
erbjuder den service som bäst passar brukarnas behov, vilket i 
förlängningen främjar god kvalitet. 
 
Sacos ställningstagande  
Medborgarna ska få valuta för skattepengarna i form av hög kvalitet på 
välfärdstjänsterna. Förutsättningarna inom den offentligt finansierade 
välfärden ser dock väldigt olika ut.  
 
Sacos medlemsförbund representerar välfärdens akademiker. De sitter 
på stor kompetens om verksamheterna och är de som har bäst insyn i 
förutsättningarna och behoven som råder på respektive område.  
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En allmän reflektion är dock att utredningen huvudsakligen tar ett 
brukarperspektiv. Det är alldeles för snävt. Saco anser att även de 
anställdas perspektiv bör beaktas. En mångfald av aktörer leder till en 
ökad rörlighet mellan offentlig och privat sektor, vilket i sin tur 
stimulerar kompetensutvecklingen.  
  
Därutöver är en stor del av Sacoförbundens medlemmar egenföretagare. 
De ser driftsformen som optimal för att leverera bästa möjliga kvalitet 
till medborgarna, samtidigt som det ger dem frihet att utföra sitt yrke på 
bästa möjliga sätt.  
 
Deras förutsättningar måste givetvis säkerställas om vi ska klara 
samhällets framtida välfärdsåtagande.  
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