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Rutiner för utbildningsnämndens insyn av fristående grund- och
gymnasieskolor
Bakgrund

Statens skolinspektion godkänner fristående grund- och gymnasieskolor som har sin
verksamhet inom Lunds kommungräns och har även tillsynsansvaret för dessa skolor.
Kommunerna har enligt 15 kap 34 § skollagen (2010:800) rätt att genomföra insyn. Insynen
regleras enligt följande: Den kommun där den fristående skolan är belägen har rätt till insyn i
verksamheten så att kommunen ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt denna lag och
tillgodose allmänhetens behov av insyn. Lag (2014:903)
Lunds kommuns insyn ska bygga på kommunikation och samverkan med de fristående skolorna.
Detta skapas genom informationsmöten två gånger per år samt besök i verksamheten.
Syftet med insynen i skollagen handlar om att kommunen ska kunna hålla sig informerad om hur
den fristående verksamheten utvecklas kvantitativt och kvalitativt. Ett annat viktigt syfte är
också att försäkra sig om att allmänheten har insyn i fristående skolor samt skolpliktsbevakning
och verksamhetens stabilitet.
Det är viktigt att skilja insyn från tillsyn. Insynen ger inte kommunen rätt att göra påpekanden
eller begära förändringar i verksamheten genom till exempel förelägganden.
I praktiken är det en tjänsteman som genomför insynsbesöket, skriver beslutsunderlag som
skickas tillbaka till huvudmannen för faktagranskning. Därefter godkänns ärendet av
utbildningsnämnden. Redovisning till nämnden av genomförda insynsbesök sker ett halvt år
efter genomförd insyn.

Genomförande
Insyn genomförs genom besök i verksamheten och intervjuer med rektor. Spontana samtal kan
också föras med elever och lärare. Huvudmannen får några veckor före tillsynsbesöket en
skriftlig information om insynsbesöket tillsammans med ett frågeunderlag om verksamhetens
förutsättningar och innehåll som utbildningsförvaltningen begär in tillsammans med
verksamhetens kvalitetsrapport inför insynen.
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Områden
Utvecklingen
Lunds kommun behöver hålla sig informerad om fristående skolors planering eller förändringar
i verksamheten såsom till exempel ökning eller minskning av elevantalet, utökning av antalet
program, skolans profil samt utveckling av skolans kunskapsresultat. Kommunen behöver ha en
beredskap inför förändringar för att kunna planera sin egen skolorganisation, lokaltillgång med
mera.
Information till medborgarna
Än så länge råder inte offentlighetsprincipen för de fristående skolorna. Insynen kan därför
bidra till att öka medborgarnas kunskaper om verksamheterna.
Skolpliktsbevakning
I skollagen 7 kap 21 § sägs det att hemkommunen ska se till att skolpliktiga barn som går i dess
skolor på något annat sätt får den utbildning de ska ha.
Om elev i fristående skola börjar eller slutar eller är frånvarande oavsett om det är fråga om
giltig eller ogiltig orsak ska huvudmannen snarast lämna uppgift om detta till hemkommunen
enligt 7 kap 19a § skollagen.
Rätten till insyn ger Lunds kommun laglig möjlighet att hålla sig informerad
Riskanalys av skolors ekonomi
Utbildningsförvaltningen vill förvissa sig att enskilda huvudmän som verkar i kommunen har en
stabil verksamhet. Syftet är att utbildningsförvaltningen vill försäkra sig om att huvudmännen
klarar av att genomföra sina åtaganden det vill säga utbildningen. Kommunen har inte rätt att
granska den fristående skolans interna dokument som ingår i den löpande bokföringen under ett
verksamhetsår. allabolag.se används i detta syfte och ger företagsinformationen från
Bolagsverket, Skatteverket, SCB och UC.
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