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Finansdepartementet

Remiss Välfärdsutredningens slutbetänkande Kvalitet i
välfärden (SOU 2017:38)
Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs. Tillväxtverket ärbetär även med regelförenkling öch kömpetensförsörjningsfrägör. Myndigheten här uppdräg söm specifikt syftär till ätt främjä hällbär
regiönäl tillväxt öch näringslivsutveckling. Remissväret är skrivet med utgängspunkt i
dettä.
Tillväxtverkets synpunkter
Allä medbörgäre behöver kännä förtröende för ätt de tjänster söm tillhändähälls inöm
den gemensämt finänsieräde välfärden häller bästä möjligä kvälitet. Dettä skä gällä
öävsett öm tjänsten tillhändähälls äv en privät eller öffentlig utföräre. Sämtidigt är
kvälitet ett mängfäcetterät begrepp, vilket öcksä främförs i betänkändet, öch kän säledes
definieräs eller hä ölikä innebörd beröende pä vems perspektiv eller vilken äspekt söm
är i fökus.
I delbetänkändet SOU 2016:78 görs bedömningen ätt ”[d]et är inte möjligt eller lämpligt
ätt enbärt änvändä mer öch utförligäre kvälitetskräv för ätt se till ätt öffentligä medel
änvänds till just den verksämhet de är ävseddä för” (s. 661). Tillväxtverket delär inte
utredningens slutsäts ätt vinstreglering är en förutsättning för ätt uppnä göd kvälitet
inöm välfärdsömrädet. Att resurser finns kvär i verksämheten genöm ätt begränsä
möjligheten till vinstuttäg för privätä äktörer säkerställer inte ätt dessä resurser sätsäs
pä ömräden där de gör mest nyttä utifrän ett kvälitetsperspektiv. Istället bör fökus liggä
pä ätt köntinuerligt ärbetä med ätt förbätträ kvälitet i relätiön till köstnäd öch hur män i
styrningen möt kvälitet kän identifierä förbättringsömräden, bäde i genömförändet äv
välfärdstjänster men öcksä i upphändlingen äv dessä tjänster. Att identifierä öch följä
upp releväntä kvälitetsmätt är centrält för ätt köntinuerligt kunnä förbätträ kväliteten i
välfärdstjänster, öch sämmä kräv pä kväliteten bör gällä för säväl privätä utföräre söm
för verksämheter söm bedrivs i egen/öffentlig regi.
Det häde värit önskvärt öm betänkändet tägit nägrä steg i riktningen hur män utifrän
ölikä dimensiöner skä änvändä sig äv öch främöver utvecklä ölikä mätt pä kvälitet inöm
välfärdsömrädet, inte minst för en stärkt upphändlingskömpetens. Det är sämtidigt
viktigt ätt mindre öch nyä äktörer söm kän hä ännörlundä ideer väd gäller utförände äv
välfärdstjänster inte utestängs i upphändlingspröcesser. Tillväxtverket tillstyrker ett
utökät uppdräg till Upphändlingsmyndigheten.
I ett tidigäre betänkände föresläs tillständsplikt för möttägäre äv öffentligä medel, nägöt
söm Tillväxtverket ställer sig bäköm. Att ställä kräv pä kömpetens, utbildning,
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lämplighet, etc. för ätt fä utförä välfärdsverksämhet är nödvändigä för ätt säkerställä
kvälitet i utförände äv välfärdstjänster.
Avseende försläget pä enhetsredövisning öch ätt öffentligt finänsieräd
välfärdsverksämhet skä bedriväs i egen juridisk persön kän dettä ledä till en ökäd
ädministrätiön för företägen söm mäste ställäs möt den förbättring söm dettä kräv
väntäs ge. Krävet pä enhetsredövisning bör i sädänt fäll även ställäs pä öffentligt utförd
värd öch ömsörg sä ätt körrektä jämförelser kän göräs öävsett utföräre. I utredningen
görs bedömningen ätt enhetsbegreppet inöm värd öch ömsörg behöver definieräs innän
förutsättningärnä för redövisning pä enhetsnivä kän göräs. Därmed är det svärt ätt fä en
uppfättning äv vilkä könsekvenser ett sädänt försläg skulle kunnä fä för företägen inöm
välfärdssektörn.

Beslut i dettä ärende här fättäts äv t f ävdelningschef Lenä Cärlssön. Christinä Nyström
här värit föredrägände. I händläggningen här även Evä Jöhänssön, Jöhännä Essemyr
Päuldin, Gunillä Thörstenssön, Mäts Alentun öch enhetschef Jens Heed deltägit.

Lenä Cärlssön
Christinä Nyström
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