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Finansdepartementet 
fi.registrator@regeringskansliet.se 

Remissvar – Ordning och reda i välfärden, 
(SOU 2016:78) 

Om Stockholms Stadsmission och Stadsmissionens Skolstiftelse 

Stockholms Stadsmission är en ideell förening som driver verksamhet inom tre 

verksamhetsområden, sociala verksamheter, sociala företag och 

utbildningsverksamhet som bedrivs inom Stadsmissionens Skolstiftelse.  

 

Stadsmissionens Skolstiftelse är den största idéburna skolverksamheten i Sverige 

med sex gymnasieskolor (Grillska Gymnasiet) och en gymnasiesärskola samt 

Stadsmissionens folkhögskola, yrkeshögskola och Svenska för invandrare(SFI) i 

Mälardalen. Stiftelsebildare är den ideella föreningen Stockholms Stadsmission 

som bedrivit skolverksamhet i 160 år.  

 

Vinstreglering 

Stockholms Stadsmission vill att idéburna organisationer undantas från 

vinstregleringen och därmed också från att tillståndsplikt knyts till visst ekonomiskt 

resultat.  

 

För Stockholms Stadsmission som ideell förening och Stadsmissionens 

Skolstiftelse vars ändamål är samhällsnytta, är det som för all idéburen verksamhet 

en självklarhet att eventuellt överskott aldrig delas ut. Istället återinvesteras 

överskottet alltid i verksamheterna. Att återinvestera överskott säkrar 

verksamheten och dess goda kvalitet långsiktigt eftersom elevunderlag, 

investeringar och utvecklingskostnader kan variera från år till år. På detta sätt tar 

Stockholms Stadsmission också ansvar för att bedriva sin verksamhet långsiktigt 

hållbart gentemot elever och deltagare. 

 

Förslaget om vinstreglering skulle, om det genomfördes vara mycket 

bekymmersamt och ytterst hota Stadsmissionens Skolstiftelses existens. Detta då 

det tillåtna överskottet blir mycket litet, i princip allt överskott måste återföras till 

verksamheten samma år det uppstått. Därmed blir det inte möjligt att bygga en 

buffert för långsiktighet och stabilitet i verksamheten.  Med andra ord, något år med 

lägre elevantal skulle kunna försätta Stadsmissionens Skolstiftelse i konkurs.  

 

Vi kan se att effekten av förslagen angående vinstreglering för den sociala 

verksamheten som drivs i egenägda fastigheter är hanterbar. Men kraven på egen 

juridisk person får långtgående negativa konsekvenser för föreningens hela 

organisation och identitet.  

 

Effekterna av förslaget med vinstreglering blir därmed att mångfalden i 

välfärdssektorn inte värnas i och med att idéburna organisationer i stor grad 

riskerar att slås ut. 
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Kapitalförsörjning 

Stockholms Stadsmission anser att förslagen i utredningen när det gäller 

kapitalförsörjning är otillräckliga och bör utredas ytterligare. Det behöver föreslås 

fler åtgärder som löser de problem som idéburna aktörer har vid uppstart eller 

expansion med kapitalförsörjning. Detta för att skapa goda förutsättningar för en 

ökad mångfald av idéburna aktörer inom välfärden. 

 

Offentlig upphandling 

Stockholms Stadsmission välkomnar de flesta av förslagen i utredningen som 

berör offentlig upphandling, men efterlyser en noggrannare utredning av 

möjligheterna att undanta skattefinansierad välfärd från krav på upphandling och 

föreslår att det bör utredas hur IOP kan regleras i ramlag. 

 

För Stockholms Stadsmission 

Marika Markovits 
Direktor 
Stockholms Stadsmission 

 


