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Sammanfattning

Ökad insyn i fristående skolor (SOU2015:82)
Uppdraget
Utredningens uppdrag är lämna förslag om hur offentlighetsprincipen i praktiken kan införas i
fristående skolor inom förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och
gymnasiesärskola samt att göra konsekvensanalyser av en sådan reglering. Utgångspunkten
ska vara att finna former för ett genomförande som inte onödigtvis ökar den administrativa
bördan för skolorna, förvaltningarna och huvudmännen för fristående skolor. En
utgångspunkt är också att elevernas integritet ska skyddas. I uppdraget ingår även att
överväga om det behöver göras någon ändring i sekretessregleringen och i så fall föreslå hur
denna ändring bör se ut samt överväga om, och i så fall i vilken utsträckning, skollagens
(2010:800) bestämmelser om kommuners insynsrätt och andra bestämmelser som gäller
uppgifter och handlingar hos eller från fristående skolor fortfarande fyller en funktion om
offentlighetsprincipen införs.
Bakgrunden till uppdraget är den sexpartiöverenskommelse inom ramen för
Friskolekommittén som presenterades i maj 2013. Kommittén föreslog att fristående skolor
ska omfattas av offentlig-hetsprincipen och att regeringen skulle tillsätta en utredning med
uppdrag att föreslå hur ett införande av offentlighetsprincipen i de fristående skolorna i
praktiken ska gå till.

Ökad insyn i fristående skolor
Enligt nuvarande reglering är allmänhetens rätt till insyn i en skola beroende av
huvudmannaskapet. Huvudmännen för de fristående skolorna är, till skillnad från de
kommunala huvudmännen, inte skyldiga att tillämpa offentlighetsprincipen. Detta begränsar
allmänhetens möjligheter att ta del av deras handlingar.
Införandet av handlingsoffentlighet i de fristående skolorna för med sig ett antal nya krav på
huvudmännen. De ska bl.a. vara skyldiga att registrera sina allmänna handlingar enligt
samma principer som gäller för myndigheter. Bestämmelserna i TF och OSL om tillhandahållande av allmänna handlingar och om tillgänglighet blir tillämpliga på de enskilda
huvudmännen. Utredningens bedömning är att några mer detaljerade bestämmelser om
tillgänglighet inte bör införas.

Huvudmän för fristående skolor ska tillämpa arkivlagen
En effektiv tillämpning av offentlighetsprincipen kräver att allmänna handlingar bevaras. Den
kommunala arkivmyndigheten föreslås vara arkivmyndighet för arkiven hos huvudmännen för
fristående skolor och därmed också ha tillsyn över arkiven. Det blir möjligt för bl.a.
kommunerna att meddela föreskrifter om arkivvården. Kommunerna ges också en rätt att
meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn och förvaring av arkiven.

