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Remissyttrande  
Friskolor i samhället 
Betänkande av friskolekommittén SOU 2013:56    
 
Journalistförbundet ställer sig bakom utredningens förslag om meddelarskydd för 
anställda vid fristående skolor. Utredningen lämnar inget författningsförslag i denna 
del utan hänvisar till kommande förslag från Utredningen om meddelarskydd för 
privatanställda i offentlig finansierad verksamhet. Vi kommer att lämna 
remissyttrande även på den utredningen och kommer då att ta ställning de 
författningsförslag som lämnas från den utredningen.  
 
Vi förordar också förslaget att utreda möjligheterna att införa offentlighetsprincipen 
i friskolor och i övrigt öka allmänhetens insyn i skolväsendet, bland annat genom 
förslaget om ett nationellt informationssystem.  
 
Utredningen uppfyller därmed ett gammalt krav från Journalistförbundet, nämligen 
att insyn och offentlighet ska vara en huvudregel för offentligt finansierad 
verksamhet, oavsett vem som är huvudman. Det är särskilt viktigt inom skolans 
område eftersom den ska vila på demokratisk grund och uppmana eleverna till 
kritiskt tänkande.  
 
 
Förslag om sekretess  
Utredningen föreslår en ny sekretessbestämmelse som motiveras i 11.11 i 
utredningen. Det handlar om prövning av huvudmans lämplighet vad gäller vandel 
och ekonomisk skötsamhet.  
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Journalistförbundet håller med om att det ska finnas ett integritetsskydd för 
huvudmännens personliga förhållanden, inte minst mot bakgrund av att 
Skolinspektionen vid en vandelsprövning ska få rätt att inhämta uppgifter från 
belastningsregistret. Dessa uppgifter blir då offentlig handling hos Skolinspektionen. 
I den delen har vi inget att invända mot en sekretessreglering. 
 
Men utredningens förslag är formulerat som ett allmänt skydd för sökandens 
”ekonomiska förhållanden”.  
 
Insyn i sökandens ekonomiska förhållanden har stor betydelse för att allmänheten 
ska kunna avgöra om han eller hon har möjlighet att någorlunda varaktigt kunna 
driva en friskola med god kvalité. Om sökandes ekonomiska förhållanden omgärdas 
av sekretess blir en sådan insyn svår eller omöjlig. Under den senaste tiden har flera 
friskolor gått i konkurs eller lagts ned av ekonomiska skäl, vilket drabbar såväl 
elever som vårdnadshavare. Det hade kanske kunnat undvikas med en större insyn 
när det gäller huvudmännens ekonomiska situation.  
 
Sekretessförslaget går också stick i stäv med utredningens tanke på offentlighet hos 
friskoleverksamheten.  
 
Journalistförbundet föreslår därför att den föreslagna sekretessbestämmelsen ses 
över för att finna en mer lämplig reglering som dels skyddar sökandens personliga 
integritet och samtidigt inte begränsar allmänhetens berättigade insyn i sökandens 
ekonomiska förutsättningar för att kunna driva friskola.   
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