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Yttrande över betänkande av utredningen om ett stärkt
meddelarskydd för privatanställda i verksamheter som är helt eller
delvis offentligt finansierade (SOU 2017:41)
(Dnr ju2017/04519-1)
Skolinspektionen tillstyrker utredningens förslag i huvudsak. Skolinspektionen ställer sig
emellertid tveksam till förslaget rörande kompletterande aktörer hos Arbetsförmedlingen.
Arbetsförmedlingen upphandlar en förhållandevis stor del externa aktörer, bl.a.
utbildningsanordnare. Skolinspektionen har i sin tillsynsverksamhet granskat olika
utbildningsanordnare med betygsrätt 1. Tillsynen har visat att flera utbildningsanordnare
saknar kunskap om hur uppdragsutbildning är reglerad och vilka regler som ska följas.
Uppdragsutbildning står utanför det offentliga skolväsendet och har en svagare styrning
med färre krav på de enskilda utbildningsanordnarna. Denna svaga styrning medför risk för
lägre kvalitet i utbildningarna. Tillsynen har också visat att avtalen som ingås mellan
enskilda utbildningsanordnare och beställare av utbildning är det som styr utbildningens
innehåll, ibland på så sätt att författningarnas krav blir åsidosatta. Dessutom är det en
konkurrensutsatt bransch och det finns därför risk för att utbildningens kvalitet påverkas
negativt. Ur ett elevperspektiv är detta problematiskt eftersom det kan äventyra elevernas
rätt till en god utbildning som utgår från författningarnas krav.
Mot bakgrund av vad Skolinspektionen uppmärksammat i sin tillsyn av utbildningsanordnare skulle ett meddelarskydd för anställda kunna vara ett komplement för att
uppmärksamma brister inom verksamheten.
I den aktuella utredningen har det ingått att kartlägga offentligt finansierad privat
verksamhet, inom vilken det bör och kan införas ett stärkt meddelarskydd. Avseende
området kompletterande aktörer till Arbetsförmedlingen har utredningen kommit fram till
följande. Det är i huvudsak många väldigt små aktörer på marknaden varför det kan
ifrågasättas om det finns något egentligt behov av ett stärkt meddelarskydd. Härtill kommer
att verksamheterna, huvudsakligen bedrivs i projektform, där projektens längd, form och
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omfattning varierar stort och att det är svårt att avgränsa vilken del av verksamheten som är
offentligt finansierad. Utredningen har gjort överväganden och kommit fram till att intresset
för att införa ett stärkt meddelarskydd för kompletterande aktörer till Arbetsförmedlingen
inte uppväger bl.a. de problem inskränkningar i lojalitetsplikten kan medföra för de privata
aktörerna.
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