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Motion 69 – Om att underlätta för kommuner att behandla
olika utförare lika
Förslag till beslut
Styrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motion 69 Om att underlätta för kommuner att behandlas olika utförare lika.
Motionen
Elisabeth Unell (M) ombud Västmanlands län, Carola Gunnarsson (C) ombud
Västmanlands län, Helene Odenjung (FP) ombud Västra Götalands län och Monica
Selin (KD) ombud Västra Götalands län har i motion 69 yrkat att Sveriges Kommuner
och Landsting får i uppdrag att ta fram underlag och analyser som underlättar för
kommuner att behandla olika utförare lika.
Styrelsen
Offentliga och privata utförare lever under olika förutsättningar och med olika
drivkrafter. Lagstiftningen ger också olika förutsättningar som till exempel vad gäller
meddelarfrihet och tjänsteutbud. Såväl offentliga som privata utförare upplever sig
många gånger som missgynnade. Lagstiftningen har anpassats till att offentligt
finansierad verksamhet utförs av såväl privata och offentliga utförare.
I En kommunallag för framtiden SOU2015:24 föreslås att När kommuner och
landsting agerar på en marknad, ska de verka för att uppträda konkurrensneutralt.
Vidare föreslås att det befintliga kravet på att fullmäktige ska fastställa program för
uppföljning av privata utförare även ska gälla för den verksamhet som drivs av
kommuner och landsting.
År 2011 tog förbundet fram skriften Offentligt och privat driven verksamhet – vilka
legala skillnader finns. Sedan dess har lagstiftning och olika utredningar kommit som
får till följd att landskapet idag ser delvis annorlunda ut.
I och med att förutsättningar för offentligt finansierad verksamhet i offentlig och
privat drift fortsätter att förändras blir intressebevakning och medlemsstöd allt mer
angeläget och en viktig fråga för förbundet att arbeta vidare med.
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Om att underlätta för kommuner att behandla olika utförare
lika
Idag finns en diskussioner mellan olika utförare och offentliga beställare om
likabehandlingsprinciper. Det kan vara både utifrån att den kommunala utföraren
upplever sig missgynnad till de privata utförarna.
Det är viktigt att behandla olika utförare lika men det är inte lätt att både synliggöra
men också finna olika lösningar som gör att olika utförare behandlas lika. Det kan
vara allt ifrån olika momsregler till prissättning av lokaler som upplevs som att det är
olika förutsättningar. Frågor om likabehandling är inom många områden allt ifrån
fastighetsägare och byggföretag till skola och omsorg. Frågor som till exempel ökad
tjänstgöringsgrad, internhyror och vem som utför hemtjänst på landsbygden påverkar.
Gällande lagstiftning kan också i vissa fall försvåra likabehandlingen.
För att underlätta för kommuner som vill behandla olika utförare lika behövs underlag
och analyser av konsekvenser och olika förutsättningar som gäller för olika utförare.
Lagstiftning som påverkar olika utförare behöver synliggöras, allt för att underlätta en
likabehandling.
Att det finns olika utförare är oerhört viktigt för att möta välfärdsuppdraget och
finansieringen och följande uppdrag bör ges under avsnittet 3.2 i
inriktningsdokumentet.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att Sveriges Kommuner och Landsting får i uppdrag att ta fram underlag och analyser
som underlättar för kommuner att behandla olika utförare lika.
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