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Betänkandet SOU 2016:62 Ökad insyn i välfärden 

Sammanfattning 

Småföretagarnas Riksförbund har getts möjlighet att lämna synpunkter på betänkande Ökad insyn i 
välfärden och avstyrker förslagen i betänkandet. Förbundet anser att förslagens tänkta effekter inte 
motiverar den ökade administration och stora kostnader som ett genomförande skulle medföra. Vi 
menar att förslaget strider mot uppdragets utgångspunkt att finna former för ett genomförande som 
inte onödigtvis ökar administrationen för utförarna inom vård, skola och omsorg.  

Småföretagarnas Riksförbund anser 

I en tid då det presenterats en rad olika betänkande som begränsar entreprenörskap och utvecklande 
av tjänstesektorn så blir ett införande av offentlighetsprincipen, hos privata aktörer som bedriver 
offentlig verksamhet inom välfärden, ytterligare en börda som omkullkastar alla möjligheter att 
utveckla och höja kvalitén på den service som företagen bedriver. Om förslagen om begränsat 
vinstuttag inom privata välfärdsföretag som presenteras i SOU 2016:78 mot förmodan skulle bli en 
realitet, skulle det då möjliga vinstuttaget ätas upp av de kostnader som uppstår för mindre företag 
vid införande av administrativa system, utbildningar och ökade personalkostnader. Dessa två förslag 
tillsammans skulle få dramatiska effekter för de mindre aktörer som etablerat sig på denna marknad.  

Det går en skarp linje mellan offentlig verksamhet och privat verksamhet. Offentlig verksamhet 
omfattas av offentlighetsprincipen men den gäller generellt inte privata företag och så ska det också 
vara i framtiden enligt vårt sätt att se det. Därför ska inte offentlighetsprincipen gälla för privata 
bolag inom välfärdssektorn. Det uppstår också betydande nackdelar för privata företag i form av 
administrativa pålagor, som skulle uppstå om offentlighetsprincipen omfattar även privata företag.  

I avsnittet 7.4 konsekvenser för privata aktörer ser vi att de nya krav som ställs kommer medföra en 
stor ökad administrativ börda samt kostnadsökningar.  

Vidare noterar förbundet att utredaren understryker att skillnaderna mellan privata aktörer är så 
stora att någon fullständig och entydig bild av konsekvenserna för dessa inte kan presenteras. 
Kostnaderna bör följaktligen ses som en mycket grov uppskattning. Småföretagarnas Riksförbund 
menar att betänkandets beräkningar kring kostnader för de mindre aktörerna är för lågt satta. 
Troligtvis kommer både investeringskostnader och utbildningskostnader bli betydligt högre och mer 
omfattande än vad betänkandet uppskattar.  

Vi kan dock se att den rådande samhällsdebatten pekar på ett ökat behov av insyn är större när det 
gäller bolag inom välfärdssektorn. Den dominanta diskursen som råder i nuvarande debatt är att de 
privata välfärdsföretagen har en sämre moral och att ett vinstintresse skulle stå i motsatsförhållande 



 
 
till ambitionen att bedriva en juridisk korrekt verksamhet med hög kvalitet och goda villkor för 
kunder och anställda. Betänkandet uppvisar en oro för fusk bland vissa privata aktörer och att en 
bristande insyn med automatik medför att fusket skulle öka. Vi anser att detta är en felaktig 
grundinställning och att privata välfärdsföretag redan har stora skyldigheter till transparens i gällande 
rätt. Därför borde den uppvisade oron med fördel lösas genom att bättre efterleva gällande rätt och 
förstärka den kommunala och regionala uppföljningen samt förbättra kvalitén på upphandlingsavtal.  

Förbundet delar den oro och de synpunkter som inkommit från organisationer som företräder 
privata aktörers intresse (5.6) och avstyrker betänkandets förslag att offentlighetsprincipen ska 
införas i offentligt finansierad, privat välfärd. 

I detta ärende har förbundsordföranden Leif Svensson beslutat och Mattias Andersson 
näringspolitisk samordnare varit föredragande. 

 

Med vänlig hälsning 

Leif Svensson 
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Förbundsordförande 


