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Remissvar till SOU 2014:31 
 

DETTA ÄR ETT REMISSVAR FRÅN IDÉBURNA SKOLORS RIKSFÖRBUND GÄLLANDE 

VISSELBLÅSARE - STÄRKT SKYDD FÖR ARBETSTAGARE SOM SLÅR LARM OM 

ALLVARLIGA MISSFÖRHÅLLANDEN (SOU 2014:31). 

 

Utredningen välkomnas 

Vi välkomnar utredningens övergripande syfte och konstaterar att utredningen har 

följande huvudförslag: 

- en ny lag som stärker skyddet för s.k. visselblåsare, 

- en ny regel som innebär bättre rutiner internt hos arbetsgivare att ta hand om larm 

om allvarliga missförhållanden, 

- regler som skyddar identiteten för s.k. visselblåsare. 

 

Vår utgångspunkt 

Idéburna skolors riksförbund företräder 

skolhuvudmän inom civilsamhället (ideella 

föreningar, SVB-bolag, kooperativ och 

stiftelser). Det gemensamma för medlemmarna 

är viljan att ta ansvar för skolan som 

samhällsinstitution utifrån drivkraften att se och 

bidra till att barn, unga och vuxna utvecklas. 

På så sätt vill förbundets medlemmar bidra till 

framtidens samhälle.  

 

Våra ståndpunkter gällande SOU 2014:31 

Det är för Idéburna skolors riksförbund naturligt att, i det stora hela, samtycka och 

dela utredningens tankar och slutsatser utifrån ovanstående grundvärdering om 

samhällsnytta.  

Vi vill understryka att det är mycket viktigt att betänkandets förslag blir förverkligade 

och allmänt kända på samma sätt som arbetsrätten kommit att bli en del av både 

arbetsgivare och arbetstagares erkända spelregler. Först då kan visselblåsning 

genom arbetstagares iakttagande och påtalande av allvarliga missförhållanden inom 

olika samhällssektorer att utvecklas på ett allmännyttigt sätt. Allvarliga 
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missförhållanden kommer då att kunna upptäckas, undvikas och/eller åtgärdas 

oavsett arbetsgivarens branschtillhörighet eller associationsform.     

 

Om Idéburna skolors riksförbund 

Idéburna skolors riksförbund bildades 2010. Förbundets ändamål är att främja och 

tillvarata idéburna skolors intressen inom alla skolformer. Däri ingår bland annat att 

synliggöra de idéburna friskolorna som ett alternativ inom skolsystemet och aktivt 

driva gemensamma frågor samt att utgöra remissinstans för regering och 

myndigheter. 

Läs gärna mer på vår hemsida www.ideburenskola.se 
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