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Välfärdsutredningens delbetänkande Ordning och reda i välfärden (SOU
2016:78)
SLA, Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet, är en arbetsgivarorganisation inom
Svenskt Näringsliv som organiserar företag och verksamheter inom det gröna
näringslivet. Det är bl.a. företag inom skog- och skogsbruk, jord- och lantbruk,
trädgårdsanläggning, trädgårdsodling, golf och djursjukvård. SLA har ca 4 000
medlemsföretag, som tillsammans har ca 30 000 anställda. SLAs medlemsföretag
finns spridda över hela landet. Delar av SLAs medlemsföretag är verksamma inom
områden som är föremål för offentlig upphandling.
SLA har tagit del av betänkandet och vår bedömning är att utredningens analyser
brister och att konsekvenserna av en ändrad lagstiftning enligt SLA:s uppfattning
riskerar att bli förödande för både kvalitén i välfärden och valfriheten för brukarna.
Enligt SLA:s uppfattning utgör utredarens förslag om ett tillåtet rörelseresultat ett
direkt ingrepp i den grundlagsskyddade näringsfriheten. Av 2 kap 17 §
regeringsformen följer nämligen att begränsningar i rätten att driva näring inte får
införas. Förvisso finns vissa möjligheter att inskränka denna frihet om det krävs för att
tillgodose ett angeläget allmänt intresse. Det kan emellertid inte anses vara förenligt
med ett angeläget allmänt intresse att lagstifta om en generell begränsning av
överskotten i privat verksamhet på välfärdsområdet som förutsättning för tillstånd.
Det finns inget belägg för att detta skulle leda till ökad kvalitét på välfärdsområdet,
utan synes snarare handla om icke-uttalade ideologiska strävanden.
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Däremot anser SLA att en utökad ägar- och ledningsprövning (avseende såväl privata
som offentliga utövare) kan ha ett berättigat intresse, liksom att det sker en löpande
granskning av utförandet och att det vidtas sanktioner vid behov. Det är även
angeläget att den offentliga upphandlingen sker på ett korrekt sätt, och att alla
relevanta parametrar beaktas seriöst, såsom utförande, verksamhetens ekonomi
(bankgaranti kan ställas om osäkerhet råder), långsiktighet, kvalitet etc.
Utredningen är enligt SLA:s uppfattning starkt ideologiskt präglad, och förslagen kan
lätt sprida sig och appliceras på andra näringsfrihets- och äganderättsfrågor, som av
politiska, opportuna eller ideologiska skäl skulle passa för stunden.
1 övrigt hänvisar vi till det svar Svenskt Näringsliv lämnat i frågan.
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