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YTTRANDE   
 

Dnr Fi2018/00130/K   
 

Regeringskansliet 
Finansdepartementet 
103 33 Stockholm 

 
Stockholm den 19 april 2018 

 
 
Vissa ändringar i regleringen om tillstånd att ta emot offentlig finansiering   

 
Sammanfattning  
 
SPF Seniorerna stöder inte promemorians förslag att en lägsta nivå för 
begräsningen av rörelseresultatet bör införas. 
 
SPF Seniorerna stöder promemorians förslag att idéburna aktörer ska beviljas 
undantag från kraven på vinstbegränsning.  
 
 

Allmänt 
 
SPF Seniorernas vill inte att möjligheten till vinst begränsas i privata utförare av 
hälso- och sjukvård, äldreomsorg och socialtjänst. En vinstbegränsning riskerar 
att få negativa effekter både för dem som utnyttjar tjänsterna och för 
verksamheten. Detta gäller inte minst för de idéburna verksamheterna. Denna 
hållning framgår av bland annat SPF Seniorernas yttrande över 
Välfärdsutredningens delbetänkande Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78). 
 
 

4.1 Den lägsta nivån för begränsningen bestäms till ett prisbasbelopp  
 
SPF Seniorerna stöder inte promemorians förslag att en lägsta nivå för 
begräsningen av rörelseresultatet bör införas och att denna lägsta nivå ska uppgå 
till ett prisbasbelopp. 
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5.2 Vilka aktörer ska undantas från kraven?  

SPF Seniorerna stöder promemorians förslag att undantag från vissa krav för att beviljas 
tillstånd att ta emot offentlig finansiering ska kunna gälla om sökanden är en ideell 
förening, en stiftelse, ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning eller en 
motsvarande utländsk juridisk person med hemvist i ett annat land än Sverige inom 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.  

SPF Seniorernas vill inte att möjligheten till vinst begränsas i privata utförare av hälso- 
och sjukvård, äldreomsorg och socialtjänst. Om vinstbegränsning skulle vara 
lagstiftarens vilja anser förbundet att idéburna aktörer ska undantas från kraven på 
vinstbegränsning. 
 
 

5.3 Den juridiska personen ska ha ett allmännyttigt syfte  

SPF Seniorerna stöder promemorians förslag att undantag från vissa krav för att beviljas 

tillstånd att ta emot offentlig finansiering ska endast gälla om den sökande har ett 
allmännyttigt syfte.  

 
5.4 Vilka krav ska gälla för idéburna aktörer?  

SPF Seniorerna stöder promemorians förslag att kraven på begränsning av 
rörelseresultatet och värdeöverföringar samt kravet på att verksamheten ska bedrivas i 
en separat juridisk person ska inte gälla för ideella föreningar, stiftelser, aktiebolag med 
särskild vinstutdelningsbegränsning eller motsvarande utländska juridiska personer med 
hemvist i ett annat land än Sverige inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 

under förutsättning att aktörerna har ett allmännyttigt syfte. Sådana aktörer ska dock 
omfattas av kravet på tillstånd för att ta emot offentlig finansiering, kravet på att 
verksamheten inte får överlämnas till någon annan juridisk person utan tillstånd och 
kravet att lämna in en årsredovisning samt ha en revisor.  

 
 
 
I detta ärende har arbetsutskottet beslutat. Martin Engman, samhällspolitisk chef, 
har varit föredragande.  
 

 
Eva Eriksson  
Förbundsordförande 
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