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Interpellation av Stefan Hanna (C) om remissvar vinster i 
välfärden 
Bakgrund: 

V, S och MP anstränger sig för att göra det mycket oattraktivt att i konkurrens erbjuda privata 
alternativ inom skola, omsorg och vård. Ett sätt att göra det oattraktivt är att kraftigt minska 
möjligheten att tjäna tillräckligt med pengar för att ha medel att återinvestera i verksamheten 
samt kunna ge rimlig utdelning till risktagande ägare. För oss invånare skulle en kraftig 
reglering av vinstmöjligheterna innebära mycket mindre konkurrens och lägre 
innovationskraft kopplat till skola, omsorg och vård. Det är mycket svårt att se annat än att det 
är offentlig produktion som sätter marknadspriset per enhet. Därför borde allt fokus ligga på 
professionella upphandlingar, kvalitet och kvalitetsuppföljningar. Konsekvenserna för de 
leverantörer som inte levererar minst den kvalitet de fått uppdragen utifrån måste vara mycket 
kännbara.  

http://www.regeringen.se/contentassets/da2ccefb5dc84389b79b48b06a5e000a/ordning-och-
reda-i-valfarden-sou-201678  

Utifrån ovan vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande, Marlene Burwick, följande; 

- avser Uppsala kommun avge ett remissyttrande kopplad till ovan SOU? Om så är fallet, när 
beräknas ärendet vara på kommunstyrelsens bord? 

- om Majoriteten inte avser avge ett remissyttrande, vilka är då huvudskälen för ett sådant 
ställningstagande? 
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Svar på interpellation om remissvar angående vinster i välfärden 

 
Kommunalrådet Stefan Hanna (C) ställer i en interpellation ett antal frågor kring Uppsala 

kommuns eventuella remissvar på delbetänkandet Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78).   

 

Välfärdsutredningens uppdrag har varit att föreslå hur den offentliga finansieringen av privat 

utförda välfärdstjänster bör regleras. Några av förslagen som presenteras i delbetänkandet är 

begränsning av rörelseresultat, ägarprövning av privata utförare samt regler som underlättar 

för idéburna sektorn att delta i utförandet av välfärdstjänster. En angelägen utredning då det är 

viktigt att våra gemensamma resurser används på bästa sätt för medborgarna.  

 

Här nedan följer konkreta svar på Stefan Hannas frågor: 
 

 
Avser Uppsala kommun avge ett remissyttrande kopplad till ovan SOU? Om så är fallet, när 

beräknas ärendet vara på kommunstyrelsens bord?  
 

Uppsala kommun avser inte att avge ett remissyttrande kopplat till denna SOU. 

 

Om Majoriteten inte avser avge ett remissyttrande, vilka är då huvudskälen för ett sådant 

ställningstagande? 

 

Huvudskälet är att Uppsala kommun inte är remissinstans. Däremot avser Sveriges kommun 

och landsting (SKL), där Uppsala kommun är medlem, att avge ett väl genomarbetat 

remissyttrande. 

 

 

 

Marlene Burwick (S) 

Kommunstyrelsens ordförande 
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