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Nordstjernans remissvar angående promemorian ”Vissa ändringar i
regleringen om tillstånd att ta emot offentlig finansiering” från januari 2018
Nordstjernan har tidigare lämnat ett remissvar angående Ordning och reda i välfärden
(SOU 2016:78) samt betänkandet Kvalitet i välfärden – bättre upphandling och
uppföljning (SOU 2017:38).
Om Nordstjernan
Nordstjernan är ett familjekontrollerat, onoterat investeringsföretag vars affärsidé är att
som aktiv ägare skapa långsiktig, god värdetillväxt. Axel och Margaret Ax:son Johnsons
stiftelse är Nordstjernans största ägare. Nordstjernan är största aktieägare i Attendo med
16 procent av såväl kapital som röster. Attendo är ett av Nordens största omsorgsföretag
med cirka 19 000 anställda på 500 enheter i Sverige, Danmark, Finland och Norge.
Nordstjernan har nyligen förvärvat majoriteten av aktierna i det onoterade bolaget
Lideta. Bolaget driver 15 vårdcentraler i Sverige. Därtill signerades strax före jul ett avtal
att förvärva mödra- och barnhälsovårdsföretaget Mama Mia. Mama Mia kommer att ingå
som ett eget affärsområde i Lideta-koncernen och kommer även fortsättningsvis att
fokusera på mödravård och barnhälsovård. De två bolagen har tillsammans cirka
500 anställda. För mer information, se Nordstjernans hemsida www.nordstjernan.se.
Lägsta nivå för begränsning av rörelseresultatet
I den promemoria detta remissvar avser föreslås en lägsta nivå för begränsning av
rörelseresultatet för att få tillstånd att ta emot offentlig finansiering inom skolväsendet
och omsorgen (skollagen, LSS och SoL). Den lägsta nivån föreslås uppgå till ett
prisbasbelopp (för närvarande 45 500 SEK). Nordstjernan kvarstår vid sin principiella
uppfattning att Regeringens förslag i praktiken innebär ett vinstförbud. Alla företag som
är långsiktiga måste kunna gå med överskott, bygga upp en buffert inför sämre tider och
betala för sin kapitalförsörjning. Tanken att staten kan fastställa vad som objektivt sett är
en rimlig vinst inom privata företag strider mot grunderna för marknadsekonomin och
vårt öppna samhälle. Nordstjernan anser att privata aktörer har en viktig roll att fylla
genom att leverera högkvalitativ och kostnadseffektiv produktion av välfärdstjänster.
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Undantag för idéburna verksamheter
I promemorian föreslås även att ideella föreningar, stiftelser och SVB-bolag ska undantas
från de föreslagna bestämmelserna om tillstånd för att ta emot offentlig finansiering
inom skolväsendet och omsorgen (skollagen, LSS och SoL). Utöver att Nordstjernan
ifrågasätter huruvida undantaget är förenligt med EU-rätten anser vi att förslaget om
undantag i sig självt visar vinsttakets stora problem för privata utförare, i förlängningen
hotar nedläggning av privata välfärdstjänster, annars hade Regeringen inte behövt
försöka undanta ideell icke-vinstdrivande sektor.
Alternativ reglering
Som Nordstjernan framhöll redan i tidigare remissvar finns en betydande arsenal av
mindre ingripande och beprövade åtgärder att ta till för att säkerställa kvalitet och
kostnadseffektivitet inom välfärden – exempelvis:
•
•
•
•
•
•
•
•

Likabehandling av privata och offentliga utförare
Konkurrens på lika villkor, bland annat genom att säkerställa att offentliga
aktörer inte systematiskt kan gå med underskott
Tillståndsprövning för kvalificering (inklusive ägar- och ledningsprövning) av
såväl offentliga som privata utförare
Tydliga kvalitetskrav (som inte skiljer mellan privat och offentlig utförare)
Utökad och likvärdig tillsyn/kvalitetsuppföljning av såväl privata som offentliga
utförare
Oberoende granskare som utför samma tillsyn/kvalitetsuppföljningen av såväl de
privata som de offentliga utförarna
Uppföljning av kommunernas avtalsefterlevnad
Utvidgade sanktionsmöjligheter såsom ytterst indraget tillstånd vid upprepade
materiella överträdelser (för såväl privata som offentliga utförare).
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