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Redovisning av uppdrag, verka för att det 
finns möjlighet att välja idéburen välfärd inom 
respektive stadsdel  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Redovisning av uppdraget från kommunfullmäktiges budget för 2020 om att verka för att 
det finns möjlighet att välja idéburen välfärd inom respektive stadsdel, antecknas och 
förklaras fullgjort. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade om återremiss av rubricerat ärende 2020-05-06, § 411 i 
enlighet med yrkande från M, S, D, L och C. Stadsledningskontoret fick i uppdrag att ta 
fram förslag på alternativa åtgärder för att underlätta för idéburna verksamheter i 
Göteborgs Stad, samt att en ”idéburen aktör” definieras – fram tills att staden får en annan 
definition – utifrån om aktören är ansluten branschorganisation Famna. 

I kommunfullmäktiges budget 2020 och flerårsplaner 2021-2022 har kommunstyrelsen 
fått i uppdrag att verka för att det finns möjlighet att välja idéburen välfärd inom 
respektive stadsdel. 

Stadsledningskontoret bedömer att det inte finns juridiska förutsättningar att verka för att 
det ska finns möjlighet att välja idéburen välfärd inom respektive stadsdel. 

Ovanstående stycke gällande juridiska förutsättningar tar sikte på hur 
stadsledningskontoret tolkade det ursprungliga uppdraget, dvs. att det var begränsat till 
möjligheterna att agera inom stadens valfrihetssystem. Mot bakgrund av det förtydligande 
som förevarande återremiss innebär kan stadsledningskontoret konstatera att det finns 
juridiska förutsättningar för alternativa åtgärder för att generellt underlätta för idéburna 
verksamheter i Göteborgs Stad. 

Det finns ingen enhetlig definition av idéburna aktörer som kan användas för att 
identifiera och avgränsa dessa från andra aktörer inom valfrihetssystemet. 

Stadsledningskontoret bedömer att det finns en risk med att kräva anslutning till en viss 
organisation för att betraktas som idéburen då det kan finnas aktörer verksamma i 
Göteborg som betraktar sig som idéburna, men som inte är anslutna till Famna. Fram till 
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dess att beslut fattas om SOU 2019:56, Idéburen välfärd, bedöms att den definition som 
utredningen föreslår bör användas. 

Enskilda med hemtjänst hänvisas till Jämför service där hen kan filtrera och sortera och 
jämföra utförare utifrån exempelvis särskild kompetens, språk eller organisationsform. 
Den filtrering på organisationsformer i Jämför service som finns inom hemtjänsten, kan 
ge en fingervisning om vilka aktörer som kan vara idéburna organisationer, men den 
utgör inte en fullständig sanning. 

I det förslag till lagändring av LOV som presenterats genom SOU 2019:56 föreslås att 
principerna som följer av EUF-föredraget (om likabehandling, icke-diskriminering, 
öppenhet, ömsesidigt erkännande och proportionalitet i 1 kap. 2 § LOV) endast ska 
aktualiseras för det fall det finns ett gränsöverskridande intresse. En sådan kommande 
ändring kan leda till att upphandlande myndigheter ges större möjligheter att beakta 
särarten hos idéburna aktörer. 

Utredningen är på remiss och Göteborgs Stad erbjuds svara. Ärendet är anmält till 
kommunstyrelsens sammanträde 2020-04-15, samma sammanträde som rubricerat 
ärende. 

Stadsledningskontoret bedömer vidare att det pågående arbetet med att främja idéburna 
verksamheter genom till exempel reserverade upphandlingar, IOP och föreningsbidrag är 
andra alternativa åtgärder som redan pågår. Genom förslagen till fortsatt utveckling tas 
ytterligare steg i att främja den idéburna sektorn och där berörda nämnder behöver 
samverka. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Vinster i välfärden har varit föremål för debatt och utredningar under senaste decenniet. 

Kännetecknande för idéburna organisationer är att de frivilligt valt att gå samman kring 
en idé och värdegrund, att allmännytta eller medlemsnytta är deras främsta drivkraft samt 
att eventuella överskott går tillbaka till verksamheten och därmed kommer samhället till 
godo. Även idéburna verksamheter behöver göra överskott så att de kan fortsätta att 
bedriva välfärdsverksamhet men även för att kunna utvecklas och växa. 

Ersättningen för hemtjänst är beslutat av kommunfullmäktige och är samma för alla 
utförare förutom att viss momskompensation ges till utförare som inte kan lyfta moms. 

När det gäller ersättning till hemtjänstens utförare inom valfrihetssystemet LOV beslutas 
den av kommunfullmäktige. Priset är enhetligt för alla utförare, undantaget är viss 
momskompensation till privata utförare som inte är momsbefriade. 

För daglig verksamhet enligt LSS gäller samma grundläggande principer för ersättning, 
vilket innebär att alla utförare ersätts utifrån samma ersättningsmodell och ersättning som 
utgår utifrån den enskildes behov av personalstöd och vilken vistelsetid den enskilde har i 
den dagliga verksamheten.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Stadsledningskontoret inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension. 
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Bedömning ur social dimension 
Idéburna organisationer fyller flera viktiga roller i samhället. Att engagera sig i en 
organisation ger individer mening, gemenskap och en kraft för sin egen frigörelse. 
Människor som annars skulle ha svårt att höras får en röstbärare. Civilsamhället bidrar 
med andra perspektiv än de som offentliga myndigheter och privata företag har. 
Engagemang kan även bidra till ökad social sammanhållning och föreningslivet är en 
viktig demokratiskola. 

Utifrån den enskilda brukarens perspektiv vill stadsledningskontoret samtidigt 
understryka vikten av att utföraren – oavsett om denna är kommunal, privat eller idéburen 
– besitter kompetens om olikheter så att brukaren på ett likvärdigt och icke-
diskriminerande sätt får den service och det bemötande som hon/han/hen har rätt till. 

 

Bilaga 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2020-05-06 § 411 samt yrkande från M, S, D, L och 
C 
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Ärendet  
I kommunfullmäktiges budget 2020 och flerårsplaner 2021-2022 har kommunstyrelsen 
fått i uppdrag att verka för att det finns möjlighet att välja idéburen välfärd inom 
respektive stadsdel. 

Kommunstyrelsen beslutade om återremiss av rubricerat ärende 2020-05-06, § 411 i 
enlighet med yrkande från M, S, D, L och C. Stadsledningskontoret fick i uppdrag att ta 
fram förslag på alternativa åtgärder för att underlätta för idéburna verksamheter i 
Göteborgs Stad, samt att en ”idéburen aktör” definieras – fram tills att staden får en annan 
definition – utifrån om aktören är ansluten branschorganisation Famna. 

Beskrivning av ärendet 
Två liknande uppdrag till rubricerat ärende är beslutade av kommunfullmäktige i 
samband med revidering av förfrågningsunderlag för hemtjänst och daglig verksamhet 
enligt lag om valfrihetssystem, LOV. Dessa ärendet, dnr 1236/19 och dnr 0606/17, är 
anmälda till samma kommunstyrelsesammanträde som rubricerat ärende. 

Juridiska förutsättningar 
Enligt 1 kap. 2 § lagen om valfrihetssystem (LOV) ska den upphandlande myndigheten 
behandla leverantörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt. Den upphandlande 
myndigheten ska vidare iaktta principerna om öppenhet, ömsesidigt erkännande och 
proportionalitet när den tillämpar valfrihetssystem. Principerna känns igen från EU-rätten 
och de har hämtats därifrån. 

Av EU-domstolens praxis avseende auktorisationssystem framgår numera att 
valfrihetssystem inte omfattas av upphandlingsdirektiven eftersom det i dessa system inte 
är fråga om någon selektivitet från den upphandlande myndighetens sida. Istället får 
samtliga leverantörer som uppfyller kraven för systemet delta och kan bli valda. Det 
innebär dock inte att primärrätten inte är tillämplig på sådana system. Om det finns ett 
bestämt gränsöverskridande intresse, det vill säga att det kan finnas utländska 
leverantörer som kan vara intresserade, gäller de allmänna rättsprinciperna i fördraget: 
etableringsfrihet och frihet att tillhandahålla tjänster, förbud mot diskriminering på grund 
av nationalitet, principen om likabehandling och skyldigheten att lämna insyn. Tvärtom 
gäller att principerna inte gäller för valfrihetssystem som saknar ett gränsöverskridande 
intresse.  

Genom att den nationella lagstiftaren valde att införa de grundläggande 
gemenskapsrättsliga principerna om likabehandling, icke-diskriminering, öppenhet, 
ömsesidigt erkännande och proportionalitet i 1 kap. 2 § LOV, gäller dessa principer 
oavsett om det finns ett gränsöverskridande intresse eller inte. 

I det förslag till lagändring av LOV som presenterats genom SOU 2019:56 kommer dock 
principerna endast att aktualiseras för det fall det finns ett gränsöverskridande intresse. En 
sådan kommande ändring kan leda till att upphandlande myndigheter ges större 
möjligheter att beakta särarten hos idéburna aktörer. 

När det gäller idéburna och icke-vinstdrivande så saknas i dagsläget en enhetlig 
definition. Idéburna aktörer kan vara vinstdrivande och icke-vinstdrivande aktörer 
behöver inte vara idéburna. 
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Omvärldsbevakning 
Äldrecentrum i Stockholm gjorde 2017 en rapport (Idéburen äldreomsorg, Äldrecentrum, 
forskning och utveckling) på uppdrag av Stockholms Stad. I Stockholm svarar 
exempelvis den idéburna sektorn för 20 procent och i Göteborg för 12 procent av 
platserna i särskilt boende. Verksamheterna bedrivs oftast i föreningar, kooperativ och 
stiftelser. 

Frågan ställs om de idéburna aktörerna bidrar till bättre kvalitet, innovation, ett mer aktivt 
medborgarskap eller ökad mångfald. Enligt resultaten går det inte att visa att de bidrar till 
de tre första faktorerna – däremot kan de främja en ökad mångfald i och med att det finns 
fler aktörer att välja mellan. 

Det finns i övrigt få studier som beskriver likheter och skillnader mellan välfärdstjänster 
utförda i kommunal regi, idéburet respektive med vinstsyfte. När det gäller hinder hos 
kommunerna så kan det till exempel handla om långsiktighet, kommunernas 
förfrågningsunderlag, ekonomiska styrmedel och uppföljning som kan vara begränsande.  

Region Stockholm har till exempel arbetat fram Handlingsprogram 2019-2020 för att 
stärka idéburna aktörers handlingskraft (HSN 2019-0363) I handlingsplanen beskrivs 
fyra aktiviteter: 

• Genomföra utbildning till tjänstepersoner avseende möjligheter i LOU och verktyg 
för att efterfråga idéburnas särart. 

• Synliggöra idéburna, utveckla redovisningen av köp från idéburna aktörer i HSN:s 
årsredovisning. 

• Input till Upphandlingsmyndigheten tillsammans med Famna, till utveckling av 
LOU-stöd för att underlätta för mindre verksamheter att lämna anbud i LOU-
upphandlingar. 

• Information/hearing, i samband med ny/uppdaterad upphandlingsplan anordna 
hearing med bred inbjudan.  

Förslag till ny lagstiftning 
SOU 2019:56, Idéburen välfärd, har haft i uppdrag att ta fram ett förslag på en tydlig 
definition av idéburna aktörer som kan användas för att identifiera och avgränsa dessa 
från andra aktörer i välfärdsverksamheter och andra närliggande offentligt finansierade 
och subventionerade verksamheter. Syftet med definitionen har varit att ta fram förslag 
som främjar ett ökat idéburet deltagande i välfärden. Utredningen har därför även haft i 
uppdrag att ta fram exempel och beskriva tänkbara tillämpningsområden inom välfärden 
där en definition av idéburna aktörer kan användas. 

Utredningen är på remiss och Göteborgs Stad erbjuds att svara. Ärendet är anmält till 
kommunstyrelsens sammanträde 2020-04-15, samma sammanträde som rubricerat 
ärende.  

En definition av idéburna aktörer i offentligt finansierad välfärdsverksamhet ska enligt 
förslaget införas i en särskild lag. För att anses vara en idéburen aktör i offentligt 
finansierad välfärdsverksamhet enligt lagen ska organisationen vara en juridisk person 
som: 

- inte är direkt eller indirekt ägd eller kontrollerad av staten, en kommun eller en 
region, 
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- har ett syfte som är oegennyttigt, 

- bedriver eller har för avsikt att bedriva offentligt finansierad välfärdsverksamhet, och 

- inte gör några värdeöverföringar till annan än registrerade idéburna aktörer eller till 
forskning. 

Definition av idéburen aktör 
Av punkten 2 i kommunstyrelsens beslut om återremiss framgår att en idéburen aktör 
definieras utifrån om aktören är ansluten till branschorganisationen Famna, till dess 
staden får en annan definition. Definitionen i återremissen riskerar att utesluta vissa 
idéburna aktörer från uppdraget att staden ska underlätta idéburna aktörers verksamhet i 
Göteborgs Stad.   

I betänkandet SOU 2019:56 Idéburen välfärd var ett av utredningens uppdrag att ta fram 
en tydlig definition av idéburna aktörer i välfärden. Betänkandet har ännu inte behandlats 
vidare och utgör inte gällande lag, men det kan finnas anledning att ta ledning i de 
kriterier som uppställs för att inte missgynna de idéburna aktörer som inte är anslutna till 
en specifik branschorganisation.  

Idéburna aktörer som bedriver offentligt finansierad välfärdsverksamhet ska kunna 
registrera sig i ett särskilt register. För att bli registrerad ska den idéburna aktören 
uppfylla kriterierna i definitionen av idéburna aktörer i offentligt finansierad 
välfärdsverksamhet. Att den idéburna aktören har ett syfte som är oegennyttigt ska 
framgå av aktörens stadgar, bolagsordning, urkund eller motsvarande handling. 
Utredningen föreslår att de är länsstyrelser som i dag är tillsyns- och registrerings-
myndigheter för stiftelser som också bör avgöra frågor om registrering av idéburna 
aktörer som bedriver offentligt finansierad välfärdsverksamhet och ansvara för registret 
över dessa. Det föreslås vara frivilligt att ansluta sig till registret. I de fall den idéburna 
organisationen inte är ansluten till registret faller det på kommuner med flera att göra 
prövning utifrån beslutad definition, om det är fråga om välfärdsverksamhet i enlighet 
med utredningens olika förslag. 

Den nya lagen om registrering av idéburna aktörer i offentligt finansierad 
välfärdsverksamhet och de föreslagna ändringarna i LOV och LOU föreslås träda i kraft 
den 1 juli 2021. 

Vidare föreslås i utredningen att lag om valfrihetssystem, LOV, ändras så att det dels 
framgår att de grundläggande principerna som följer av EUF-föredraget inte gäller för de 
valfrihetssystem som saknar ett bestämt gränsöverskridande intresse, dels att det är 
möjligt att reservera rätten att ansöka om att få delta i ett valfrihetssystem för idéburna 
aktörer, under förutsättning att det föreligger särskilda skäl. 

Utredningens resonemang om vad som kan vara särskilda skäl är att förutsättningarna för 
att målet uppnås ska öka genom att tjänsten som upphandlingen avser genomförs av en 
idéburen aktör. Det måste finnas ett samband mellan tjänsten eller tjänsterna som 
valfrihetssystemet omfattar och det mervärde eller särart som idéburna aktörer bidrar 
med. Det kan handla om att tjänsterna tillhandahålls brukare, patienter eller enskilda med 
en högre grad av kontinuitet, att de tillhandahålls på ett mer individanpassat sätt när de 
utförs av idéburna aktörer. Det blir den upphandlande myndigheten som avgör om 
särskilda skäl föreligger för att reservera valfrihetssystemet och ett sådant 
ställningstagande kommer vara överklagningsbart. 
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Valfrihetssystemet för hemtjänst i Göteborgs Stad 
Göteborgs Stad har sedan 2018-05-02 valfrihetssystem inom hemtjänsten. I enlighet med 
aktuell lagstiftning annonseras förfrågningsunderlaget löpande på den nationella 
webbplatsen, valfrihetswebben. 

Information om samtliga leverantörer som staden tecknat kontrakt med inom ramen för 
valfrihetssystemet lämnas i Jämför service. I samband med utformande av Jämför service 
behandlades frågan om organisation i filtreringsverktyget. FAMNA, riksorganisationen 
för idéburen välfärd, var angelägna om att idéburen organisation skulle kunna filtreras. 
Med hänvisning till att definition saknades bedömes inte den möjligheten finnas.  I 
Jämför service filtreras i nuläget inom hemtjänst på organisationsformerna; kommunal, 
privat aktiebolag och privat stiftelse. 

Valfrihetssystemet för daglig verksamhet enligt LSS i Göteborgs Stad 
Göteborgs Stad har sedan 2019-04-01 valfrihetssystem inom daglig verksamhet enligt 
LSS. I enlighet med aktuell lagstiftning annonseras förfrågningsunderlaget löpande på 
den nationella webbplatsen, valfrihetswebben. I Jämför service, som är stadens 
jämförelsetjänst på goteborg.se, filtreras i nuläget inom daglig verksamhet på 
organisationsformerna; kommunal, privat - aktiebolag, privat - förening eller privat - 
stiftelse.  

På Jämför service finns det skillnader i sökkriterierna gällande organisationsform för 
hemtjänst och daglig verksamhet enligt LSS inom ramen för valfrihetssystemen enligt 
LOV.  

Förslag till utveckling för att främja idéburna organisationer i 
Göteborgs Stad 
I arbetet med att främja idéburna organisationer finns flera berörda nämnder; nämnden 
för inköp och upphandling, stadsdelsnämnderna och nya nämnder i kommande 
nämndsorganisation. Dessa behöver gemensamt samverka i de åtgärder som föreslås: 

• Utbildning och kompetenshöjande insatser till ansvariga tjänstepersoner för att 
säkerställa kompetensen kring upphandlingsfrågor i och med kommande ny 
organisation med facknämnder 2021. 

• Utbildning och kompetenshöjande insatser till stadsdelarnas samlade placerings- och 
inköpsfunktion, Spink, som idag organiseras i Askim Frölunda Högsbo. Spink ger 
stöd i att hitta insatser, boenden och tjänster inom sektor individ- och familjeomsorg 
samt funktionshinder. 

• Inbjudan till regelbundna informationsmöten och dialog i samband med 
upphandlingar.  

• Ta till vara de mervärden som idéburna organisationer kan erbjuda i samband med 
upphandling, exempelvis vid kravställande om kvalitet, omsorg, kompetens, 
utveckling och ideella inslag. 

• Lägga till idéburen organisation som ytterligare sökkriterium i Jämför service, samt 
att samma kriterier används för båda tjänsterna i valfrihetssystemen. Utifrån dialog 
och avstämning med enheten för kontrakt och uppföljning föreslås en ändring av 
sökkriterierna till kommunal, privat – aktiebolag, privat – förening, privat – stiftelse 
eller privat – idéburen organisation. 
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Andra sätt att arbeta för att främja idéburen verksamhet 
IOP 
Idéburet offentligt partnerskap är en samverkansform mellan offentliga och idéburna 
aktörer. Samverkansformen befinner sig i gränslandet mellan upphandling och 
bidragsgivning. Utredningen En tydlig definition av idéburna aktörer i välfärden har tagit 
fram en vägledning i syfte att underlätta för offentliga och idéburna aktörer att ingå IOP. 
Enligt denna vägledning kännetecknas ett IOP av att det är ett samarbete mellan en eller 
flera offentliga och en eller flera idéburna aktörer som syftar till att uppnå ett gemensamt 
allmännyttigt mål och där både den offentliga och den idéburna aktören bidrar med 
resurser. Ett sådant avtal omfattas inte av upphandlingsregelverket främst på grund av att 
parterna inte anses ingå ett kontrakt enligt LOU.  

Göteborgs Stad har historiskt tecknat många IOP-avtal och har möjlighet att göra det 
även framöver, med de begränsningar som följer av framtida lagstiftning och rättspraxis.  

Bidrag 
Det är enligt kommunallagen tillåtet för kommuner att ge bidrag till t.ex. idrotts- kultur- 
och föreningslivet och även i vissa fall till vad som definieras som sociala företag. Syftet 
är att stötta denna typ av verksamhet, vilken är viktig för invånarna och som bidrar till 
kommunala mål. Varje kommun bestämmer själv villkoren för sådana bidrag. Av 
Göteborgs Stads riktlinje för föreningsbidrag till civilsamhället framgår att allmännyttiga 
föreningar, ideella föreningar, stiftelser, ekonomiska föreningar och arbetsintegrerande 
sociala företag/kooperativ och organisationer som erbjuder verksamhet för göteborgare 
kan söka bidrag från staden.  

En grundläggande förutsättning för att det ska vara fråga om ett bidrag och inte köp av en 
upphandlingspliktig tjänst är att ersättningen utgår utan att bidragsgivande nämnd eller 
styrelse lämnat ett uppdrag med krav på tjänsten eller tjänsteutövaren. Det ska heller inte 
vara fråga om samverkan mellan bidragsgivaren och den sökande ideella organisationen 
avseende en kommunal angelägenhet på motsvarande sätt som inom ramen för ett avtal 
om idéburet offentligt partnerskap (IOP-avtal). 

Upphandling i ett juridiskt perspektiv 
Som huvudregel gäller att vid köp som ska ske genom upphandling är det inte tillåtet att 
behandla idéburna aktörer annorlunda eller mer gynnsamt än andra företag. Särskilda 
regler gäller vid upphandling av välfärdstjänster, men de innebär inte att man kan 
särbehandla idéburna aktörer. 

Undantag finns i form av en bestämmelse om reserverad upphandling, och den används 
av staden för att ge konkurrensfördelar till framförallt ASF (Arbetsintegrerande sociala 
företag). När det gäller upphandling av välfärdstjänster är möjligheten att reservera 
upphandlingar inte lika god på grund av hur lagtexten är formulerad. Till exempel 
begränsas avtalstiden till tre år. Om förslaget om reserverad upphandling i utredningen 
Idéburen välfärd (SOU 2019:56) går igenom blir bestämmelsen mer användbar. 

Vid köp under direktupphandlingsgränserna för välfärdstjänster och andra tjänster finns 
emellertid utrymme att välja idéburna aktörer mer fritt. 



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 9 (10) 
   
   

Reserverade upphandlingar inom nämnden för inköp och upphandling  
Förvaltningen deltar i nätverksträffar med representanter från idéburen sektor för att 
försöka hitta olika vägar att genom upphandling samverka med dessa organisationer. 
Detta gäller inte enbart välfärdstjänster utan allt möjligt som upphandlas. Inom nätverken 
försöker man också att hitta former för att nå ut till andra upphandlande enheter i staden, 
med syfte att få dessa att lyfta blicken och sträva efter att köpa varor och tjänster från 
idéburen sektor i större utsträckning.  

Reserverad upphandling (enligt 4 Kap.18 § LOU) är ett sätt som upphandlande 
verksamhet att ge konkurrensfördelar till framförallt ASF (Arbetsintegrerande sociala 
företag). När det gäller upphandling av välfärdstjänster är möjligheten att reservera 
upphandlingar inte lika god på grund av hur lagtexten är formulerad (19 kap. 6a§ LOU). 
Om förslaget kring reserverad upphandling i utredningen Idéburen välfärd (SOU 
2019:56) går igenom, skulle den paragrafen vara användbar till skillnad från nuvarande 
paragraf. Inom dessa upphandlingar av sociala tjänster som omfattas av 19 kap LOU 
brukar de idéburna organisationerna ofta kunna lämna anbud på samma villkor som 
övriga aktörer, det är alltså inte alltid nödvändigt att reservera dessa typer av 
upphandlingar. 

Det finns vidare samhälleliga vinster att göra genom att göra affärer med företag som 
syftar till att verka för social och yrkesmässig integration. Utifrån politiska mål finns en 
strävan efter att så ofta man kan, reservera upphandlingar. För att kunna reservera 
upphandlingar till idéburen sektor inom välfärden behövs dock en mer användbar 
lagstiftning.  

En fortsatt tät dialog med idéburen sektor är viktigt. Upphandling kanske inte i alla 
sammanhang är rätt sätt att samverka finansiellt med dessa aktörer. Ibland kan det vara 
mer lämpligt med IOP, beroende på vilken typ av tjänst som staden har behov av.  

När det gäller många välfärdstjänster ska den placerade individens bästa vara det primära 
fokuset. Det behöver inte nödvändigtvis vara en idéburen organisation som ger den bästa 
hjälpen till alla individer. Det behövs en kombination av leverantörer för att dels kunna 
tillgodose såväl stadens som brukarnas behov. Reserverad upphandling av 
välfärdstjänster kan vara en bra väg att gå, om det görs med ett helhetsperspektiv. Staden 
behöver troligtvis en mångfald av aktörer för att täcka brukarnas behov. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret bedömer att det inte finns juridiska förutsättningar att verka för att 
det ska finns möjlighet att välja idéburen välfärd inom respektive stadsdel. 

Ovanstående stycke gällande juridiska förutsättningar tar sikte på hur 
stadsledningskontoret tolkade det ursprungliga uppdraget, dvs. att det var begränsat till 
möjligheterna att agera inom stadens valfrihetssystem. Mot bakgrund av det förtydligande 
som förevarande återremiss innebär kan stadsledningskontoret konstatera att det finns 
juridiska förutsättningar för alternativa åtgärder för att generellt underlätta för idéburna 
verksamheter i Göteborgs Stad. 

Det finns ingen enhetlig definition av idéburna aktörer som kan användas för att 
identifiera och avgränsa dessa från andra aktörer inom valfrihetssystemet. 
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Stadsledningskontoret bedömer att det finns en risk med att kräva anslutning till en viss 
organisation för att betraktas som idéburen då det kan finnas aktörer verksamma i 
Göteborg som betraktar sig som idéburna, men som inte är anslutna till Famna. Fram till 
dess att beslut fattas om SOU 2019:56, Idéburen välfärd, bedöms att den definition som 
utredningen föreslår bör användas. 

Enskilda med hemtjänst hänvisas till Jämför service där hen kan filtrera och sortera och 
jämföra utförare utifrån exempelvis särskild kompetens, språk eller organisationsform. 
Den filtrering på organisationsformer i Jämför service som finns kan ge en fingervisning 
om vilka utförare som identifieras som idéburna. 

Stadsledningskontoret har gjort en genomgång av sökkriterierna i Jämför service 
tillsammans med enheten för kontrakt och uppföljning. Samma sökkriterier kan användas 
för hemtjänst och daglig verksamhet enligt LSS med möjlighet att lägga till privat – 
idéburen organisation som valmöjlighet, för att ytterligare främja idéburna verksamheter. 
Dock krävs att det finns en tydlig definition av idéburen organisation så att enheten för 
kontrakt och uppföljning vid ansökan om att delta i valfrihetssystemen kan bedöma 
kriterierna. 

I det förslag till lagändring av LOV som presenterats genom SOU 2019:56 föreslås att 
principerna som följer av EUF-föredraget (om likabehandling, icke-diskriminering, 
öppenhet, ömsesidigt erkännande och proportionalitet i 1 kap. 2 § LOV) endast ska 
aktualiseras för det fall det finns ett gränsöverskridande intresse. En sådan kommande 
ändring kan leda till att upphandlande myndigheter ges större möjligheter att beakta 
särarten hos idéburna aktörer. Utredningen innehåller även förslag på definition av 
idéburna aktörer i offentligt finansierad välfärdsverksamhet.  

Stadsledningskontoret bedömer vidare att det pågående arbetet med att främja idéburna 
verksamheter genom till exempel reserverade upphandlingar, IOP och föreningsbidrag är 
andra alternativa åtgärder som redan pågår. Genom förslagen till fortsatt utveckling tas 
ytterligare steg i att främja den idéburna sektorn och där berörda nämnder behöver 
samverka. 

 

 

 

Jonas Kinnander 

Direktör Ärende och utredning 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Redovisning av uppdrag, verka för att det 
finns möjlighet att välja idéburen välfärd inom 
respektive stadsdel  

§ 411, 0332/20 

Beslut 
Ärendet återremitteras i enlighet med beslutssatserna i yrkande från M, S, D, L och C 

den 6 maj 2020 samt MP och V den 4 maj 2020: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att ta fram förslag på alternativa åtgärder för att 

underlätta för idéburna verksamheter i Göteborgs Stad. 

2. En ”idéburen aktör” definieras – fram tills att staden får en annan definition – utifrån 

om aktören är ansluten branschorganisation Famna.  

Tidigare behandling 
Bordlagt den 15 april 2020, § 318. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 23 mars 2020. 

Återremissyrkande från M, S, D, L och C samt särskilt yttrande från KD den 6 maj 2020. 

Återremissyrkande från MP och V den 4 maj 2020. 

Protokollsanteckning 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 6 maj 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret - Återremiss 

 

 

Dag för justering 

2020-06-08 

Kommunstyrelsen 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2020-05-06 



 

 

Kommunstyrelsen 
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Vid protokollet 

 

Sekreterare 

Mathias Sköld  

 

 

Ordförande 

Axel Josefson 

 

Justerande 

Daniel Bernmar 
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Återremissyrkande angående ärende 2.1.8 – 
Redovisning av uppdrag, verka för att det 
finns möjlighet att välja idéburen välfärd inom 
respektive stadsdel 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att ta fram förslag på alternativa åtgärder för att 
underlätta för idéburna verksamheter i Göteborgs Stad. 

2. En ”idéburen aktör” definieras – fram tills att staden får en annan definition – utifrån 
om aktören är ansluten branschorganisation Famna.  

Yrkandet 
I Göteborgs Stads budget för 2020 så fastslås det på sida 33 att: ”Kommunstyrelsen får i 
uppdrag att verka för att det finns möjlighet att välja idéburen välfärd inom respektive 
stadsdel.” Stadsledningskontoret konstaterar på sida 1 i sin redovisning av uppdrag ärende 
2.1.8 inför kommunstyrelsens sammanträde 2020-05-06 att det: ”inte finns juridiska 
förutsättningar” för att fullfölja uppdraget med hänsyn till att det ”saknas en enhetlig 
definition av idéburna aktörer som kan användas för att identifiera och avgränsa dessa 
från andra aktörer inom valfrihetssystemet.” 

Alliansen, Socialdemokraterna och Demokraterna i Göteborg är av uppfattningen att det, 
trots avsaknad av en enhetlig definition, fortfarande finns andra sätt som Göteborg kan 
arbeta med för att främja idéburen verksamhet. Stadsledningskontoret skulle kunna 
undersöka vad utfallet blivit för andra kommuner eller regioner som visat en vilja mot att 
öka mångfalden av idéburna aktörer. Ett exempel på detta är Region Stockholm, där de i 
sin budget för 2019 fastslår att: ”Nämnden ska under 2019 utreda möjligheterna att stärka 
den idéburna välfärdens konkurrenskraft”, och de skriver vidare i sin nästkommande 
budget för 2020 att: ”Nämnden ska tillsammans med den ideella sektorn ta fram en 
samverkansmodell för att stärka den idéburna välfärdens konkurrenskraft.”  

Stadsledningskontoret tolkade budgetuppdraget utifrån Lagen om Valfrihetssystem (LOV), 
vilket aldrig var syftet när uppdraget formulerades. Uppdraget är således inte begränsat till 
LOV.  

Med detta som bakgrund yrkar Alliansen, Socialdemokraterna och Demokraterna i 
Göteborg på en återremiss där Stadsledningskontoret ombeds att ta fram förslag på vilka 
andra sätt som Staden kan öka mångfalden av idéburna aktörer i Göteborg. Då det, precis 
som Stadsledningskontoret påpekar, saknas en definition av ”idéburen aktör” så kan man 
utgå från den branschorganisation som aktören är ansluten till. Idéburna aktörer är ofta 
anslutna till Famna medan andra, exempelvis privata vård- och omsorgsutförare, oftast är 
anslutna till Vårdföretagarna.     

Kommunstyrelsen  
  
  

Återremissyrkande angående 
ärende 2.1.8  
Särskilt yttrande 
Datum (2020-05-06) 

Moderaterna, Socialdemokraterna, Demokraterna 
Liberalerna, Centerpartiet 
Kristdemokraterna 
Ärende nr 2.1.8 

https://www.sll.se/globalassets/6.-om-landstinget/ekonomi/budget/budget-2019/beslutade-181212/budget-2019-for-region-stockholm.pdf
https://www.sll.se/contentassets/75c77cc6c2414d8b97dbd6ad9afd046d/budget-2020-for-region-stockholm-regionfullmaktige.pdf
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