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Remissvar ”Vissa förslag till ändringar i lagen om offentlig upphandling med anledning av
Välfärdsutredningens förslag” (Fi2017/03767/OU)
Branschorganisationen Svenska Vård lämnar remissvar på promemoria kring vissa förslag till
ändringar i lagen om offentlig upphandling med anledning av Välfärdsutredningens förslag.

Övergripande syn
Svenska Vård har i tidigare remissvar avseende Välfärdsutredningen avstyrkt dess slutsatser i sin
helhet när det gäller vinstbegränsningar för välfärdsföretag. Vi delar inte utredningens syn att det
finns ett negativt samband mellan utförares vinst och den kvalitet som tillhandahålls. Tvärtom
anser vi att fristående utförare av välfärdstjänster kan erbjuda kvalitativt goda tjänster som en följd
av att de tillåts generera överskott som kan återinvesteras i verksamheten. Överskott som bidrar till
att forma en kvalitativt god verksamhet för den enskilde individen. Därtill problematiserar
Välfärdsutredningen i alltför ringa utsträckning de negativa följder som ofrånkomligen kommer att
uppstå i det fall fristående utförare drivs bort från välfärden. Det finns en uppenbar risk att det
offentliga varken har de ekonomiska eller personella resurserna att möta de behov som idag
tillgodoses av andra utförare. Något som ofrånkomligen skulle slå hårt mot såväl den enskilde
brukaren/patienten som personalen inom välfärden.
Vår grundläggande uppfattning är att utredningens ambition att söka reglera fristående vård- och
omsorgsutförares möjlighet att göra vinst skulle inverka negativt på välfärdens utveckling. Istället
ska en väl utvecklad kvalitetskonkurrens prioriteras. Fokus bör vara att uppmuntra och välkomna
förändringar som bidrar till att kvaliteten inom vård, omsorg och behandling höjs. Inte söka

begränsa innovationskraft och entreprenörskap hos fristående utförare genom att kringskära deras
möjlighet att utvecklas sin verksamhet. Det kräver långsiktiga spelregler. Inte minst när det gäller
hur lagen om offentlig upphandling ska nyttjas som ett centralt verktyg för att säkerställa kvalitet
och kostnadseffektivitet inom välfärdssektorn. Oavsett utförarnas driftsform.

Upphandling av välfärdstjänster som inte har ett bestämt gränsöverskridande intresse
Svenska Vård delar promemorians utgångspunkt när det gäller vikten av att säkerställa öppenhet
och rättssäkerhet även vid offentlig upphandling av välfärdstjänster vars värde understiger
tröskelvärdet och som inte har ett bestämt gränsöverskridande intresse. Att upphandlingar
offentliggörs är därtill en grundläggande förutsättning för att främja en mångfald av utförare inom
välfärden. För oss är det centralt att det finns ett antal grundläggande principer när det gäller
exempelvis offentliggörande av upphandlingar, information till leverantörer, skyldighet att
dokumentera upphandlingen samt rättsmedel och tillsyn. Vår uppfattning är dock att dessa
principer, i huvudsak, är säkerställda enligt nu befintligt regelverk i kapitel 19 LOU.
Mot bakgrund av ovanstående har vi svårt att se några egentliga mervärden i förhållande till dagens
system för upphandling av välfärdstjänster. Svenska Vård ställer sig därför bakom Företagarnas
remissvar i dess helhet och avstyrker förslagen då dess effekter först måste analyseras och beaktas i
förhållande till regeringens pågående utredning om vissa förenklade upphandlingsregler i syfte att
se över hur detta regelverk kan göras enklare och mer flexibelt. En utredning som kommer att
presentera sitt resultat i juni 2018. Svenska Vård delar således Företagarnas uppfattning att det är
klokt att invänta resultatet från denna utredning innan initiativ tas till eventuella regelförändringar
avseende upphandlingar avseende välfärdstjänster.

Konkurrens och mångfald ger ökat välstånd
Svenska Vård vill avslutningsvis framhålla att grunden för en fungerande marknadsekonomi är att
främjande av konkurrens leder till utveckling av tjänster och produkter. När offentliga och privata
utförare ges möjlighet att konkurrera med varandra och ta lärdom av den andre uppstår innovation
och förändringstryck som leder till stärkt kvalitet, mångfald och valfrihet. Det har i decennier varit
grundbulten för svensk konkurrenskraft och välstånd.
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