Svar på interpellation ”Kommunens beredskap kring ny lagstiftning
angående välfärdsföretag”
Jerry Broman, Erik Östman och Fredrik Lundén har ställt frågor om
välfärdsföretagen i Linköping. Interpellationen riktar in sig på den
vinstbegränsning som föreslås av den statliga välfärdsutredningen.
Hittills har Regeringen inte presenterat någon proposition för
riksdagen. Det finns därmed inget förslag till lagtext att analysera eller
beräkna konsekvenserna av. Det ser inte heller ut som en majoritet av
riksdagen skulle stödja en proposition om vinstbegränsning i välfärden.
Interpellationens frågor blir därför hypotetiska. Men jag ska ändå gå
igenom hur Linköpings arbete kring våra privata utförare ser ut och
vilken beredskap kommunen har.
Vi har en bra välfärd i Linköping. Kommunen och de privata aktörerna
kompletterar varandra, och kvalitet i utförandet ska vara fokus. Något
som jag också diskuterat med regeringsföreträdare. Vi vill ha en hög
kvalitet inom all välfärd. Våra medborgare ska vara trygga med att våra
barn får en bra utbildning, att våra äldre får en trygg och god
omvårdnad och att övriga linköpingsbor som behöver välfärden får
omsorg av hög kvalitet.
Inom äldreomsorgen och den övriga omsorgen bedrivs viss verksamhet
av Leanlink medan annan verksamhet bedrivs av privata utförare. Detta
regleras i de avtal som Linköpings kommun har med utförarna i vår
kommun. När avtal går ut, får berörda nämnder fatta beslut om ny
upphandling ska göras och vilka krav som ska ställas. Vi som kommun
har redan idag beredskap för om någon utförare skulle sägas upp till
följd av till exempel kvalitetsbrister i omsorgen eller på eget bevåg

avsluta sin verksamhet, och vi därmed behöver gå in och ta över
driften. Detta har också skett i kommunen.
När det gäller skolsystemet behöver vi enligt skollagen säkerställa att
alla barn som omfattas av den allmänna skolplikten har rätt till
kostnadsfri grundläggande utbildning. Om en privat aktör avslutar sin
skolverksamhet och lämnat eleverna utan skola måste kommuner gå in
för att garantera skolgången. Den beredskapen har vi i Linköping.
Jag önskar att man på nationell nivå når en blocköverskridande
överenskommelser mot oseriösa aktörer i vår välfärd. Men det beslutet
fattas inte av oss i denna församling.
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