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Till
Finansdepartementet
SOU 2019:56

(Dnr Fi2019/04187/K)

Idéburna skolors riksförbunds remissvar på betänkandet
Idéburna aktörer i välfärden (SOU 2019:56)

Idéburna skolors riksförbund (ISR) organiserar icke vinstutdelande fristående skolor och
arbetar för att stärka möjligheterna för olika idéburnapedagogiska alternativ att bedriva
förskola/skola inom det svenska utbildningsväsendet. ISRverkar för en decentraliserad
målstyrningdär skolorna själva kan styra över hur verksamheten ska organiseras för att nå de
nationella målen. På så vis främjasen pedagogisk mångfald, vilket är en förutsättning för en
verklig valfrihet för elever och föräldrar.
ISRvill här framföra sina synpunkter på betänkandet SOU2019:56.

Sammanfattning av ISR:sståndpunkter

Idéburna skolors riksförbund stödjer utredningens författningsförslag gällande möjligheten
till registrering av idéburna aktörer inom offentligt finansierad välfärdsverksamhet, förslag
till ändring i lagen om valfrihetssystem samt förslag till ändring i lagen om offentlig
upphandling.

Samtidigt efterlyser vi tillämpningsområden där definitionen kan främja ett idéburet
deltagande inom skola, förskola och annan utbildning, något som sägsvara ett syfte i
utredningensdirektiv.

Bakgrund

I direktivet till utredningen sägsbl.a. följande:

”Syftet med en definition av idéburna aktörer är att främja ett ökat idéburet deltagande i
välfärden genom att underlätta vid bl.a. bidragsgivning, lagstiftning, köp av verksamhet
och samverkan. Utredaren ska därför också ta fram exempel och beskriva tänkbara
tillämpningsområden inom välfärden och angränsande områden där en definition av
idéburna aktörer skulle kunna användas”

I de frågor som lyfts i utredningen saknar vi dock helt tankar om hur denna definition skulle
kunna främja ett ökat idéburet deltagande inom utbildningsområdet. Vi ser därför fram emot
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att ISR i samverkan med departement och myndigheter ska kunna följa upp denna utredning 
med konkreta förslag för att uppnå syftet med utredningen även på utbildningsområdet.  
 
Utan sådana tankar om hur en registrering av idéburna aktörer ska ha någon konkret positiv 
innebörd för berörda inom utbildningsområdet så är det inte så troligt att det kommer att 
finnas någon större motivation hos dessa att ta på sig både ökade kostnader och kontroll. Det 
syfte med en definition som framfördes i utredningsdirektivet kommer därmed inte att 
uppnås. ISR vill gärna bidra med att lyfta förslag som kan prövas i samverkan med berörda 
myndigheter i syfte att uppnå målet om en ökande andel idéburna aktörer inom 
utbildningssektorn. 
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Ordförande    Styrelseledamot 
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