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Sektor utbildning, kultur och fritid
Handläggare: Elin Sundberg
Planeringssekreterare
Tel: 0303-33 00 00
E-post: elin.sundberg@ale.se

Kommunstyrelsen

Remiss - Krav på privata aktörer i välfärden SOU
2015:7
Ale kommun har mottagit en remiss från finansdepartementet gällande utredningen "Krav på
privata aktörer i välfärden". Utredningen undersöker vilka möjliga krav, utöver redan
befintliga, som kan och bör ställas på de som äger och driver företag inom välfärdssektorn.
Utredningen bedömer att det behövs ytterligare verktyg för att säkra samhällets krav på att de
som äger och driver företag inom skola, vård och omsorg har ett långsiktigt och seriöst
engagemang och förutsättningar att bedriva en god och högkvalitativ verksamhet.
Utredningen föreslår att det vid Statens skolinspektions, kommunernas och IVO:s prövning
ska införas krav på insikt, erfarenhet och lämplighet för att beviljas godkännande eller tillstånd att
bedriva verksamhet enligt skollagen och Socialtjänstlagen. Syftet med kraven är att utföraren
ska ha goda förutsättningar och förmåga att långsiktigt leverera de tjänster som förväntas. För
att kunna ställa ovan krav föreslår utredningen att IVO förändrar och utökar sin
tillståndsprövning till att gälla även hemtjänst och entreprenadutförare.
Utredningens förslag föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.
Tjänstemän i sektor arbetsmarknad, trygghet och omsorg samt sektor utbildning kultur fritid
har sammanställt ett remissvar till finansdepartementet. Sektorerna ställer sig generellt positiva
till utredningen med vissa förbehåll vilka framgår i det föreslagna remissvaret.

Sektor kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom remissvaret och översänder det till
finansdepartementet.

Björn Järbur
Kommunchef

Elin Sundberg
Planeringssekreterare

Beslutsunderlag
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Ärendet expedieras efter beslut till:
För vidare hantering
Finansdepartementet
För kännedom
Sektorn utbildning, kultur och fritid
Sektorn arbetsmarknad, trygghet och omsorg
Utbildningsnämnden
Omsorg och arbetsmarknadsnämnden
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