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Utbildningsdepartementet
103 33 STOCKHOLM

Betänkandet (SOU 2013:56) ”Friskolorna i samhället”
Svenska Tidningsutgivareföreningen (Tidningstgivarna/TU) har getts tillfälle att yttra sig
över rubricerat betänkande och får anföra följande.
1. Prövning av skolhuvudmännens lämplighet
vad gäller vandel och ekonomisk skötsamhet – fråga om sekretess
I betänkandet föreslås att Statens skolinspektion ska pröva den personliga och
ekonomiska lämpligheten i samband med ett godkännande av en enskild huvudman för
en friskola.
I anslutning till detta föreslås att sekretess ska gälla för uppgifter om en enskilds
personliga eller ekonomiska förhållanden i sådana ärenden.
Det går att ha förståelse för önskemålet om sekretess. Samtidig är det dock – vilket
också noteras i betänkandet (s 292) - så att insynsintresset i Skolinspektionens
prövningar är stort. Om någon som finns registrerad i belastningsregistret för vissa brott
ansöker om att få driva friskoleverksamhet är det en uppgift som har ett stort
allmänintresse och som inte bör skyddas av sekretess. TU vill här understryka att det
faktum att uppgiften finns tillgänglig inte betyder att en namngivning i medier kommer
att ske med tanke på de medieetiska regler som seriösa massmedier verkar under.
Mot den bakgrunden avstyrker TU den föreslagna sekretessregeln.
2. Meddelarskydd för anställda vid fristående skolor
I betänkandet förordas att ett meddelarskydd för anställda i fristående skolor ska
införas. Eftersom frågan om meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad
verksamhet nu utreds av en särskild utredare lämnas dock i betänkandet inga
författningsförslag.
TU delar utredningens uppfattning om att införa ett meddelarskydd för anställda i
fristående skolor.
Enligt TU:s mening bör dock detta genomföras oberoende av den särskilde utredaren.
Det är mycket angeläget att meddelarskyddet här kopplas till meddelarskyddet i
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tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen – via offentlighets- och
sekretesslagen – på det sätt som skissas i betänkandet ( s 300). Enligt vad TU erfarit är
detta inte den modell som skissas på av den särskilde utredaren.
TU finner det därför angeläget att utredningens förslag vad gäller friskolorna genomförs
självständigt.
3. Öppenhet, insyn och offentlighet
I betänkandet föreslås att offentlighetsprincipen (handlingsoffentligheten) ska gälla i
fristående skolor. Dock föreslås en särskild utredning för att utreda hur detta praktiskt
ska gå till.
TU tillstyrker förslaget. Som det konstateras i betänkandet ( s 300) gäller
offentlighetsprincipen redan för flera enskilda aktörer på utbildningsområdet. Det
avgörande är här att man faktiskt bedriver myndighetsutövning.
TU vill dock understryka att direktiven till en sådan utredning måste vara mycket tydliga
om att det inte är en fråga om – utan hur – den närmare regleringen bör utformas. Och
att detta bör ske skyndsamt.
Stockholm den 26 november 2013
Per Hultengård
VD, TU

