Näringslivets roll för social hållbarhet –
utveckling och nuläge 2014-12-05 Anders Morin

Medlemsföretaget Rosa Tornet Montessoriförskola i Jönköping

Hur jobbar näringslivet med social
hållbarhet?
• Privata företag har blivit en betydande leverantör
av välfärdstjänster
• Många företag i näringslivet tar ett större socialt
ansvar än vad lagar och avtal kräver
• Sociala krav vid all upphandling avvisas
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Privata vinstsyftande företag i
välfärdstjänsterna omdebatterat
• Större delen av de privata alternativen vinstsyftande inom
vård, skola och omsorg
• Debatten har handlat om vinst och inte kvalitet

• Vinstens funktion handlar om ersättning för riskerat kapital,
medel till framtida investeringar och att bygga finansiell
stabilitet
• Väl avvägda regleringar avseende krav på kompetens,
kontinuitet och ekonomisk stabilitet viktigt liksom
ersättningar, uppföljning och utvärdering
• Värdegrund, valfrihet och öppenhet om resultat viktigt för
fungerande konkurrens
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Andel elever i friskolor
Andel elever i friskola
Procent, a ndel el ever i fri s kol a av totalt antal elever
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Källa: Skolverket
Not: Internationella skolor och riksinternatskolor räknas som friskolor. Kompletterande skolor ingår t.o.m. läsåret 2000/01 i statistiken
för gymnasieskola.

Gymna s ieskola
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13/14 Lä s å r
Hämtat: 2014-12-02

Grunds kola

Andel privat utförd sjukvård
Landstingens köp av verksamhet inom vårdsektorn
Köp a v verks a mhet uppdel a t på utföra re s om a ndel a v nettokostnaden för vårdsektorn
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Källa: SKL samt beräkningar av Ekonomifakta
Not: exklusive politisk verksamhet och kostnaden för läkemedel inom läkemedelsförmånen.
P rivata utförare inkluderar privata företag. Offentliga utförare inkluderar landsting/regioner, landstingsägda bolag, kommuner,
kommunalförbund samt staten. Övriga utförare inkluderar ideella föreningar och stiftelser, hushåll och individer samt köp av
verksamhet från andra länder.

Pri va ta utföra re
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Övri ga utföra re

2012
Hämtat: 2014-12-02

Offentli ga utförare

Andel privat utförd omsorg
Kommuners köp av verksamhet inom omsorgssektorn
Köp a v verks a mhet per utföra re s om a ndel a v total kostnad för omsorgen
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Källa: SCB samt beräkningar av Ekonomifakta
Not: Privata företag särredovisas inte, i posten privata utförare ingår därför alla företag som inte är kommunägda företag vilket bland
annat inkluderar landstingsägda företag. Offentliga utförare inkluderar kommunägda företag, kommunalförbund, landsting samt
staten. Övriga utförare inkluderar föreningar och stiftelser samt enskilda personer.

2013
Hämtat: 2014-12-02

Not: Sedan 2011 efterfrågar SCB endast information om köp av huvudsaklig verksamhet, ej stödverksamhet (bl.a städning) vilket man g

Offentli ga utförare
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Övri ga utföra re

Pri va ta utföra re

Marknadsandelar – Särskilt boende
(Källa Bergman o Jordahl)
Särskilt boende
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Marknadsandelar – Hemtjänst
(Källa; Bergman och Jordahl)
Hemtjänst
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Socialt ansvarstagande i näringslivet
• Finns flera skäl (ej uttömmande)
– Stärker varumärket
– Ökar motivationen hos de anställda
– Lönsamma rekryteringar
– Ökar samhällsinsatsen
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Sociala krav vid upphandlingar
• Ofta svårare, och relativt sett mer kostsamt, för mindre
företag
• Kan också motverka sitt syfte och leda till lägre kvalitet
• Reserverade kontrakt kan vara en möjlighet (finns ännu ej
i lagstiftning)
Om saken gäller att bryta arbetsmässigt utanförskap
– ett alternativ kan vara att upphandla coachföretag och
betala efter resultat
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