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Inledning

Skolinspektionen har inget att invända mot att den s.k. insynsparagrafen behålls och
förtydligas. Däremot är det tveksamt om förslaget får det syfte som utredningen
önskar. Skolinspektionen förordar ett nationellt system för information om landets
skolor framför olika kommunala informationssystem.
Kap. 5 Uppföljning och kontroll

Skolinspektionens erfarenheter vid tillsyn av verksamhet som läggs ut på entreprenad
enligt skollagen är att många kommuner har en diffus bild av vilket ansvar ett
"bibehållet huvudmannaskap" innebär för en kommun. Skolinspektionen är därför
positivt till att kommunernas uppföljning och kontroll av privata utförares verksamhet
förtydligas i kommunallagen .
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Kap. 7 Tillsyn, kontroll och insyn på skolans o m r å d e
7.6 Gränsdragningen mellan huvudmäns, kommuners och tillsynsmyndigheters ansvar
Tillsyn

I betänkandet anges att de olika tillsynsmyndigheternas ansvarsområden är tydligt
reglerade i skollagen. Det finns dock en otydlighet i regleringen i skollagen och det är
tillsynen av annan pedagogisk verksamhet.
Den frågeställning som Skolinspektionen har uppmärksammat är hur rätten till bidrag
och tillsynsansvaret förhåller sig till varandra avseende övrig annan pedagogisk
verksamhet som beskrivs i 25 kap. skollagen. Sådan verksamhet som avses i 25 kap. 3-5
§§ skollagen, dvs öppen förskola, öppen fritidsverksamhet och omsorg under tid då
förskola eller fritidshem inte erbjuds, är enligt Skolinspektionens tolkning att anse som
andra varianter på annan pedagogisk verksamhet än den som beskrivs i 25 kap. 2 §
skollagen.
Formuleringarna i bestämmelserna tyder också på detta, t.ex. att en kommun får
anordna öppen förskola som komplement till förskola och pedagogisk omsorg och att
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kommunen ska sträva efter att erbjuda omsorg för bam under tid då förskola eller
fritidshem inte erbjuds i den omfattning som behövs. Skolinspektionens slutsats av
detta är att frågan om tillsynsansvaret är beroende på om den enskilde huvudmannen
beviljats bidrag endast i fråga om verksamhet enligt 25 kap. 2 § skollagen, vilket skulle
ge konsekvensen att Skolinspektionen har tillsyn över t.ex. öppen förskola (enligt 26
kap. 3 § skollagen) oavsett om det är en enskild eller offentlig huvudman och oavsett
om den enskilde huvudmannen får bidrag eller inte.
Denna tolkning överensstämmer dock inte med vad som anges i förarbetena. I prop.
2009/10:165 s. 894 står att "Skolinspektionens tillsynsansvar omfattar vidare sådan
pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap., d.v.s. pedagogisk omsorg som erbjuds i
stället för förskola eller fritidshem, öppen förskola, öppen fritidsverksamhet och
omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds, om verksamheten anordnas
av offentlig huvudman".
Otydligheten har föranlett att vissa kommuner hävdar att Skolinspektionen har tillsyn
över all verksamhet som regleras i 25 kap. skollagen oavsett om kommunen beslutat
om rätt till bidrag för vissa verksamheter. Den tolkningen kan innebära att viss verksamhet lämnas helt utan tillsyn.
Skolinspektionen anser att det inte får råda någon oklarhet om vilken myndighet som
har tillsynsansvaret i detta avseende och det bör framgå av skollagen.
Skolinspektionens uppdrag är tydligt framskrivet i skollagen . Skolinspektionen ska
bland annat ha tillsyn och ge råd och vägledning. Utredningen hänvisar till
regeringens skrivelse om en tydlig, rättssäker och effektiv tillsyn där det nämns att en
myndighet bör upprättas som samordnar tillsynen på de områden där det finns flera
aktörer som utövar tillsyn." Denna funktion kan benämnas tillsynsvägledning och bör
bestå av utvärdering, uppföljning och samordning av tillsynsverksamheten samt råd
och stöd till tillsynsorganen."
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Skolinspektionen har inte något sådant ansvar och det är därför oklart vad utredningen
avser när den "noterat att det är otydligt reglerat i skollagen när Skolinspektionen
utövar tillsyn och när Skolinspektionen ger tillsynsvägledning". Det bör klargöras i
den fortsatta beredningen.
7.7 Kommunens rätt till insyn i fristående och internationella skolor

Skolinspektionen anser att det mycket viktigt att kommunen utövar sin rätt till insyn på
ett aktivt sätt, om man ska kunna bedöma kvaliteten i all den skolverksamhet som
erbjuds barn och ungdomar. Kommunen kan också som ett led i insynsrätten
överlämna betydelsefull information som kan tas om hand i Skolinspektionens tillsyn.
Skolinspektionens erfarenheter visar dock att den rätten utnyttjas väldigt olika av
landets kommuner vilket är ett stort problem. Den vanligaste formen av "insyn", som
också utredningen pekar på, är att kommunen arrangerar gemensamma möten med de
fristående skolorna med betoning på information. Det är långt ifrån syftet med den
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insynsrätt utredningen förespråkar, även om en god dialog mellan olika huvudmän
naturligtvis är viktig.
7.9 Kommunerna ska ha fortsatt insyn i fristående och internationella skolor

Skolinspektionen har inget att invända mot att insynsbestämmelserna förtydligas men
ställer sig tveksam om förändringen kommer att uppnå sitt syfte. Utredningen skriver
att man vill säkerställa att kommunen kan uppfylla sitt övergripande och yttersta
ansvar för att elever erbjuds utbildning från förskoleklass till vuxenutbildning och
pekar på ett antal områden där en "väl utnyttjad insynsrätt" kan bidra med värdefull
information för kommunen och brukarna. Men om syftet ska uppnås måste kommunen
aktivt utnyttja sin rätt och inhämta kunskap om fristående och internationella skolorna,
vilket långt ifrån är fallet i många kommuner. Det är också tveksamt om kommunerna
kommer att avsätta resurser för att använda sin insyn på det sätt som utredningen ger
exempel på.
Skolinspektionen anser inte att det är avgörande, att kommunen får möjlighet att
säkerställa sitt ansvar, utan det är om och på vilket sätt insynen utnyttjas. Det finns
inget i förslaget som ger kommunerna en skyldighet att agera exempelvis på oroande
signaler eller liknande. Förslaget ger även utrymme för en vid tolkning av vad som är
kommunens skyldigheter enligt skollagen. Utredningens ambition att förtydliga
insynsrätten blir snarare det motsatta. Anser man att det finns ett behov av ett
klargörande vad insynsrätten har för syfte och vilket ansvar kommunen har bör det
komma till uttryck i en tydlig reglering i skollagen.
Mot bakgrund av den ökande andelen fristående aktörer på skolmarknaden finns ett
allt större behov av insyn från samhällets sida i de fristående skolornas ekonomi vilket
för övrigt friskolekommittén för fram i sitt betänkande . Utredningen anser sig dock
förhindrad att föreslå en utvidgning av den rådande insynsrätten. Utredningen
konstaterar vidare att även om den kan finnas ett behov av att ha ekonomisk insyn i de
intemationella skolorna för att kommunen ska kunna göra en rättvis bedömning av
skolans bidragsbehov, så föreslås ingen utvidgning av insynrätten.
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Skolinspektionen anser att det viktigt att kommunen får en ökad insyn i den av
kommunen skattefinansierade verksamheten. Det bör därför övervägas i den fortsatta
beredningen om inte insynrätten inom detta område bör utvidgas.
Kap. 8 Information till brukarna
8.6 Tillgång till information om utbildningar i landets skolor

Skolverket har ett pågående uppdrag med att bygga en webbplats för elever och
föräldrar. Friskolekommittén anser i sitt betänkande att ett nationellt system som
möjliggör en jämförelse av olika skolor bör byggas upp och administreras av
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Friskolekommittén M / F P / C / K D / S / M P 2012-05-23 Vissa nya regler för fristående skolor
Friskolorna i samhället SOU 2013:56
Friskolekommittén M/FP/C/KD/S/MP 2012-05-23 Vissa nya regler för fristående skolor

