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Ge kommunen information om de fristående
skolorna för att kunna planera sin egen
skolverksamhet. 

Skapa förutsättningar för kommunen att fullgöra
våra ansvar som hemkommun.

Säkerställa allmänhetens behov av information om 
de fristående skolorna i kommunen.

Skapa förutsättningar för en meningsfull dialog 
och samverkan med de enskilda huvudmännen.

Syften med insynsrätten

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. (10 kap. 41 § Skollagen (2010:800) m.fl.).  



Stockholms stads insyn och kontakt med 
fristående skolor

Uppföljningsenheten
- Samordnar

Insynsbesök och bevakning
Informationsmöten
Branschråd 
Matematikprovet
Bedömning av tilläggsbelopp
Mottagande grund- och gymnasiesärskola
Resultatuppföljning

Enheten för ersättning 
och skolplikt

Utbetalning av ersättning
Elever med omfattande frånvaro
Central skolpliktsbevakning
Skolskjuts
Antagning - Söka skola

Övriga kontaktytor Gymnasiestaben – antagning, prislista mm
Kommunikationsenheten – webbinfo, hitta service
Lokalenheten – befolkningsprognos, bygglov
Planeringsenheten, Ekonomienheten – Lika villkor
Grund- och gymnasieavdelningen – skolplikt och planering
Arbetsmarknadsförvaltningen - Kommunala aktivitetsansvaret
Brukarundersökning



Insynsbesök och löpande bevakning

Fokus på frågor som rör hemkommunsansvaret 
och de enskilda huvudmännens planering och 
organisation vid insynsbesök

Prioritering av besök vid skolor med ny eller 
förändrad verksamhet/organisation

Prioritering av besök utifrån behov kopplat till 
hemkommunsansvaret

Löpande bevakning av de fristående skolorna i 
kommunen



Att ta upp vid insynsbesök
Allmän information om skolan

Planering
• Lokaltillgång och eventuella behov
• Planerad verksamhetsvolym

Hemkommunsansvar
• Elever med längre och omfattande frånvaro
• Rutiner kring skolbyte och redovisning av elever
• Elever med skolskjuts
• Elever med tilläggsbelopp, allmän hantering och stadens rutiner
• Mottagande i grund- och gymnasiesärskola
• Kommunala aktivitetsansvaret (gy)

Information från staden
• Information om stadens tjänster, t.ex. brukarundersökning, matematikprov m.m.
• Information om skolan på hitta service
• Allmänt om förvaltningens arbete och planer gentemot fristående skolor

Eventuella skolspecifika frågor den enskilde vill lyfta
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Frågor?

Kontakt: fristaende.skolor@edu.stockholm.se
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