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Ankomstdatum/DNR 

BUN 2021/82 

Syfte  

Syftet med riktlinjer för huvudmannens insyn i fristående verksamhet i Åmåls kommun är att 
tydliggöra kommunens ansvar för insyn av fristående huvudman för grundskola och fritidshem samt 
att säkerställa likvärdighet mellan kommunala och fristående huvudmän och verksamheter. 
 
Angränsande styrdokument  

Åmåls kommun utgår i sitt arbete med insyn från de krav som ställs på den kommunala 
verksamheten i följande lagstiftning och dokument:  

− Skollag 2010:800 

− Socialtjänstlag 2001:453 
Samtliga som är verksamma på den enskilda verksamheten ska skriftligen erinras om sin 
anmälningsplikt enligt Socialtjänstlagen 14 kap. 1 §. 

− Förvaltningslagen 2017:900 

− Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400 

− Läroplan för grundskolan (Lgr11) 
 
Kommunens insynsansvar  
Kommunens rätt till insyn regleras i Skollagen (2010:800) 10 kap.  
 
41 §   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). 

Insyn innebär att kommunen fortlöpande ska hålla sig informerad om hur den fristående 
verksamheten utvecklas. Kommunen får också genom insynen möjlighet att kontrollera att de bidrag 
som betalas ut används utifrån gällande anvisningar. Kommunens rätt till insyn ska inte förväxlas 
med den tillsyn av skolorna som Skolinspektionen ansvarar för. Inom ramen för insyn har kommunen 
ingen rätt att göra påpekanden för skolan eller kräva att den ska ändra något i verksamheten. 
Kommunen kan inte tvinga fristående grundskola och fritidshem att delta i uppföljning och 
utvärdering, det finns däremot inget hinder för kommunen att erbjuda dem att delta.  
 
Insyn enligt Skollag 2010:800 är ett verktyg för kommunikation mellan Åmåls kommun och fristående 
grundskola och fritidshem. I Åmåls kommun är det Barn- och utbildningsnämnden som är huvudman 
för grundskola och fritidshem och ansvarar därmed för insyn i fristående grundskolor och fritidshem. 
Enligt Barn- och utbildningsnämndens delegeringsreglemente ansvarar Verksamhet Grundskola för 
insyn enligt Skollag 2010:800 och dessa riktlinjer.  

 

http://www.amal.se/
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Insyn ger Barn- och utbildningsförvaltningen, Verksamhet Grundskola, möjlighet att hålla sig 
informerad om fristående grundskolors och fritidshems planering och eventuella förändringar i 
verksamheten, till exempel ökning eller minskning av antalet skolplatser och lokalbehov. Insynen ska 
också öka medborgarnas kunskaper om fristående grundskolors och fritidshems verksamheter och 
därigenom underlätta för elever och föräldrar att välja skola. Arbetet med insyn är viktigt eftersom 
Åmåls kommun har ansvar för att se till helheten och arbeta övergripande med planering, 
utvärdering och utveckling av grundskola och fritidshem. Kommunen har också, som hemkommun, 
ansvar för alla elevers skolgång, oavsett om eleven går i fristående eller kommunal skola. Ansvaret 
som hemkommun förutsätter ett gott samarbete, varför tydliga riktlinjer för insyn är viktiga.  

Innan en enskild huvudman startar utbildning inom förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 
gymnasieskola, gymnasiesärskola eller fritidshem som anordnas vid en skolenhet med förskoleklass, 
grundskola eller grundsärskola ska samråd om den kommande verksamheten ske mellan den 
enskilde och den kommun där utbildningen ska bedrivas. Den enskilde huvudmannen ansvarar för att 
samrådet dokumenteras. Om utbildningen ska bedrivas i form av gymnasieskola eller 
gymnasiesärskola, ska kommunen ge närliggande kommuner tillfälle att medverka i samrådet (2 kap. 
6 a § skollagen). 
 
Insynsprocessen 

Insynsprocessen följer nedanstående arbetsgång 

 

 

Rapportering till Barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsförvaltningen kontrollerar de fristående huvudmännens ekonomiska ställning, 
vilket rapporteras till Barn- och utbildningsnämnden i samband med delårsrapport per 31 augusti 
och/eller i årsredovisning. Barn- och utbildningsförvaltningen följer även den offentliga statistiken av 
de fristående huvudmännens förutsättningar och måluppfyllelse, såsom andel behöriga pedagoger, 
resultat på nationella prov, meritvärde och måluppfyllelse.  
 
Barn- och utbildningsnämnden får rapport av insyn från Verksamhet Grundskola en gång per 
kalenderår samt efter eventuell uppföljning. Barn- och utbildningsnämnden kan besluta att godkänna 
rapporten alternativt besluta om att göra en anmälan av huvudman för fristående grundskolor och 
fritidshem till Skolinspektionen som är den myndighet som har tillsynsansvar.  
 
 

Planering

• Planering med berörda funktioner. 

• Delgivning av information och underlag.

Besök

• Insynsbesök i fristående grundskola och fritidshem, önskvärt tillsammans med ansvarig rektor

• Vid insyn förs protokoll, vilket delges huvudmannen för fristående grundskola och fritidshem

Uppföljning 
• Eventuell uppföljning

http://www.amal.se/

