
Sverige behöver en modern välfärd! 
 
Sedan regeringens utredare Ilmar Reepalu i november presenterade det första betänkandet i 
den så kallade Välfärdsutredningen har kritiken mestadels fokuserat på den vinstbegränsning 
av insatt kapital som utredningen föreslår. Näringslivets organisationer, vissa fack och de 
oppositionspartierna, samt delar av MP och S, har kritiserat det som de anser vara kärnfrågan i 
Reepalus betänkande, alltså vinstfrågan. Låt oss klargöra att förslaget om vinstbegränsning 
även påverkar den idéburna sektorn negativt. Våra medlemmars verksamhet bygger till stor 
del på ideella insatser från medlemmarna, något som inte syns i det insatta kapitalet. Vi menar 
att det finns en grundläggande skillnad i vinstbegränsning och vinstutdelning. Det verkar dock 
som mycket få har bemödat sig om att läsa utredningen i dess helhet. Om man väger samman 
samtliga förslag som utredningen lägger fram riskerar dessa att slå hårt mot den idéburna 
välfärden oavsett område. 
 
Som företrädare för den idéburna välfärden är vi allvarligt oroade då vi ser att förslagen får 
långtgående konsekvenser där resultatet kan bli det motsatta mot det önskade. Idéburen 
välfärd får svårt att finnas kvar och Sverige kommer att stå med ett oligopol som består av det 
offentliga och stora privata koncerner som sörjer för medborgarnas välfärd. Detta står helt i 
strid med utredningens uppdrag och medborgarnas önskan om fortsatt valfrihet, samtidigt som 
att man vill att pengarna ska gå till det de är avsedda för, en bra välfärd (SOM-
undersökningen 2014). 
 
Utredningen föreslår att planerade ändringar i exempelvis styrelsen i god tid ska anmälas till 
tillsynsmyndigheten för godkännande. Det innebär, i samma exempel, att kommunens 
tjänstemän ska godkänna föreslagna ledamöter till kyrkorådet eller den förälder som vill sitta i 
styrelsen för sina barns föräldrakooperativa förskola innan dessa kan väljas av sina 
medlemmar.  En sådan tågordning är ett stort och allvarligt ingrepp i människors rätt att själva 
utse sina företrädare, en rätt som är både grundlagsfäst och ett fundament i vår demokrati.  
 
Vidare föreslår utredningen att tillsynsmyndigheter ska ges en omfattande rätt att årligen 
granska och pröva den som bedriver skattefinansierad välfärd. Granskningen ska ske utifrån 
en mängd olika krav, där endast en bråkdel av dessa krav ställs på det offentliga som utför 
samma uppdrag. Myndigheterna ska ha rätt att ta ut avgifter för sin granskning. Detta innebär 
en omfattande byråkrati vilket innebär att de idéburna verksamheterna inom exempelvis 
Famna, Idéburna Skolors Riksförbund och FSO eller andra nykooperativa verksamheter måste 
använda skattemedel till administration och till avgifter i stället för att de går till patienter, 
social verksamhet eller barnen. Grundläggande principer om lika villkor och likabehandling 
kommer inte att gälla längre.  
 
Den 17 februari överlämnas en rapport till Välfärdsutredningen där Famna har låtit en 
meriterad forskare på Handelshögskolan i Stockholm ta fram den modell som behövs för att 
göra avgränsningen mellan idéburna och vinstdrivande verksamheter. Med denna kunskap är 
det nu fullt möjligt att utforma regelverk och styrning som är gynnsamma i stället för 
hämmande för idéburen sektor. Om få verkar ha bemödat sig med att läsa utredningen i sin 
helhet tycks än färre ha läst direktiven: Att stärka idéburen sektor är en central del av 
utredningens uppdrag och vi överlämnar den 17 februari en nyckel för den delen av arbetet; 
hur idéburen sektor kan särskiljas i offentlig statistik..     
 
Vi menar sammanfattningsvis att utredningen inte har beaktat de skillnader som finns 
avseende drivkraft mellan vinstdrivande och idéburet. Inom flera europeiska länder finns en 



särskild lagstiftning för verksamheter (sociala företag) som definieras som samhällsnyttiga 
och som verkar icke-vinstsyftande. Gemensamt för alla dessa länder är att de har definierat 
vad som är socialt företagande och har därmed åtskilt detta från vinstmaximerande företag. 
Man har alltså beaktat de skillnader som råder mellan socialt, icke-vinstsyftande, företagande 
och traditionellt företagande. Vi anser det beklagligt att utredningen i princip endast fokuserar 
på begränsningen av vinstutdelning i aktiebolag och inte på något sätt undersöker möjligheten 
till en särskild lag för den idéburna sektorn och de sociala företag (exempelvis ideella och 
ekonomiska föreningar och stiftelser) som verkar där. Sverige behöver en modern välfärd, 
som ger fortsatt rätt för medborgarna att få välja men som förenklar för den idéburna sektorn 
att verka, växa och utvecklas och som gynnar de aktörer som är intresserade av att 
återinvestera i sin verksamhet i stället för att dela ut till externa ägare.  
 
Petter Skogar, förbundsdirektör 
KFO 
 
Hans-Göran Elo, förbundsdirektör 
Arbetsgivaralliansen 
 
Mimmi von Troil, vd 
FSO Fria förskolor 
 
Gordon Hahn, ordförande 
Coompanion Sverige 
 
Håkan Wiclander, koncernchef 
Idéburna skolors riksförbund 
 
Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare 
Famna 
 
Monica Lysholm, vd 
Idea 
 


