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Remissvar: SOU 2016:78 Ordning och reda i 
välfärden   

IT&Telekomföretagen, Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för 
företag inom IT- och Telekombranschen, vill härmed avlämna följande remissvar 
avseende SOU 2016:78   Ordning och reda i välfärden.  
 

Sammanfattning  
IT& Telekomföretagen representerar ca 1200 företag inom IT- och 
telekomsektorn som idag inte omfattas av de förslag som utredningen lägger. Vi 
vill dock avstyrka utredningens förslag om vinstbegränsning, eftersom det 
indirekt kommer att påverka våra medlemsföretags verksamhet samt är en 
principiellt viktig fråga för alla leverantörer till offentlig sektor.  

IT-branschen och välfärden   
It- och telekomsektorn är en av de största underleverantörerna till offentlig 
sektor, och levererar dagligen kvalificerade tjänster och produkter till både privat 
och offentligt ägd vård och omsorg, liksom till skolor och annan 
välfärdsverksamhet.  

Vi avstyrker utredningens förslag om vinstbegränsning för välfärdsföretag då vi 
hyser en oro för att samma resonemang med vinstbegränsning också kan komma 
att gälla för andra leverantörer till välfärdssektorn. En sådan begränsning för It- 
leverantörer skulle till exempel innebära att It-företag inte har möjlighet att delta 
i offentliga upphandlingar och att välfärdssektorn i Sverige därmed tappar 
innovationskraft och inte kan dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Det 
innebär i sin tur att välfärden helt enkelt inte klarar att möta de utmaningar som 
finns och att Sverige mister vår ledande position avseende innovationsförmåga.1   

Vård och omsorgssektorns utmaningar, lösningar och fokus 
Som många rapporter och utredningar redan konstaterat innebär den 
demografiska utvecklingen stora utmaningar för framtidens välfärd. Resurserna i 
välfärden kommer inte att räcka till och vi ser ett stort behov både av såväl 
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produktivitetsförbättringar som kvalitetshöjning.  Medarbetare inom vård och 
omsorg behöver ta hand om allt fler gamla och sjuka samtidigt som kraven och 
förväntningar på välfärd också vuxit. Invånare i Sverige har rätt att förvänta sig 
bättre leverans av välfärd och att skattepengar används på ett bättre sätt, och 
här kan IT/digitalisering göra stor skillnad. 

För att med digitaliseringens hjälp genomföra de stora besparingar som är 
nödvändiga samt leverera en kvalitativ och individanpassad vård och omsorg 
krävs att den enskilde patienten, brukaren och anhörige ges möjlighet till egna 
val. Därför är valfrihet inom välfärden central och både valfrihet och välfärdens 
innovationsförmåga stärks genom fler aktörer på marknaden.    

Rapporter från McKinsey, E-hälsomyndigheten, Socialdepartementet och 
forskare visar också entydigt att klok digitalisering ger bättre vård och kan spara 
180 miljarder per år.  Ställ dessa siffror mot 4,5 miljarder per år i vinst för 
Sveriges alla företag inom vård och omsorg. Vad bör vara i fokus? 

Avslutande kommentarer 
IT&Telekomföretagen konstaterar sammanfattningsvis att det skulle skada den 
svenska välfärden allvarligt om utredningens förslag om vinsttak införs. 
Investerings- och innovationsförmågan hämmas, vilket i sin tur får stora 
konsekvenser för såväl brukare och patienter, huvudmän i kommuner och 
landsting samt näringslivet och samhällsekonomin i stort. 
 
Vi förväntar oss därmed att regeringen inte går vidare med betänkandets förslag 
om vinsttak eller andra former av vinstregleringar. Istället bör regeringen 
fokusera på välfärdens verkliga utmaningar, nämligen att möta de förväntningar 
och behov som svenska vård- och omsorgstagare har samt öka såväl 
produktivitet som kvalitet.  

IT&Telekomföretagen bidrar gärna i detta viktiga arbete. 
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Förbundsdirektör   

 


