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Yttrande över betänkandet "Ökad insyn i fristående skolor" (SOU 2015:82)
(U2015/04800/GV)

Skolinspektionen är positiv till att offentlighetsprincipen införs i fristående skolor och
att meddelarskydd ska gälla även för anställda och uppdragstagare i fristående skolor.
Införandet av offentlighetsprincipen och meddelarskydd för anställda och uppdragstagare i de fristående skolorna bidrar till lika villkor för alla skolor, oavsett huvudman.
Förslaget bidrar också till att stärka rättssäkerheten för eleverna, föräldrarna och allmänheten.
Skolinspektionen lämnar därutöver följande synpunkter.
7.10.1 Arkivlagen

Av utredningens förslag framgår att arkivmyndighet för fristående skolor bör vara den
kommunala arkivmyndigheten i lägeskommunen, alltså den kommun där den fristående skolan är eller har varit belägen. Skolinspektionen delar förslaget att det bör
vara den kommun där den fristående skolan är eller har varit belägen som är arkivmyndighet. Detta skulle med fördel kunna framgå direkt av författningstexten i arkivlagen (1990:782) i syfte att undvika att handlingar skickas fel t.ex. till elevens hemkommun eller till den kommun där huvudmannen har sitt säte.
7.11 Ikraftträdande

Införandet av offentlighetsprincipen föreslås inte gälla för handlingar som kommit in
till de fristående skolorna före ikraftträdandet den 1 juli 2017. Samtidigt föreslås att
bestämmelserna i skollagen om kommuners insynrätt i syfte att tillgodose allmänhetens
behov av insyn tas bort. Skolinspektionen föreslår att en övergångsbestämmelse med
innebörden att bestämmelserna i skollagen om kommuners insynsrätt i syfte att tillgodose allmänhetens insyn, ska gälla i sin äldre lydelse för förhållanden som avser tiden
före den 1 juli 2017. Detta för att handlingar som kommit in till eller upprättats hos
huvudmän för fristående skolor före den 1 juli 2017 annars riskerar att varken omfattas
av insynsrätten eller offentlighetsprincipen.
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