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Yttrande

Adress

Lugna gatan 82
Diarienummer

Till

FSKF-2020-21537

Kommunstyrelsen

Förslag till yttrande över Remiss från Utbildningsdepartementet Tidsbegränsad lösning för att säkerställa tillgång till skolinformation STK2020-1457
Förskolenämnden föreslås besluta att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Förskolenämnden instämmer i behovet av att säkerställa informationsförsörjningen inom
skolväsendet, och att en lösning behöver komma på plats skyndsamt. Nämnden är därför
positiv till den föreslagna tillfälliga lagändringen i offentlighets- och sekretesslagen.
Förskolenämnden framför emellertid också att en långsiktig lösning kräver en omfattande
analys, gällande flera frågor utifrån tillämpning av offentlighets- och sekretesslagen. Det är
också helt nödvändigt att en långsiktig, hållbar lösning tas fram innan den föreslagna lagen
löper ut, så att det inte återigen uppstår ett glapp.
Yttrande

Förskolenämnden instämmer i behovet av att säkerställa informationsförsörjningen inom
skolväsendet, och att en lösning behöver komma på plats skyndsamt. Nämnden är därför
positiv till den föreslagna tillfälliga lagändringen i offentlighets- och sekretesslagen.
Förskolenämnden framför emellertid också att en långsiktig lösning kräver en omfattande
analys, gällande flera frågor utifrån tillämpning av offentlighets- och sekretesslagen. Det är
också helt nödvändigt att en långsiktig, hållbar lösning tas fram innan denna lag löper ut, så
att det inte återigen uppstår ett glapp.
Rådande oklarheter i rättstillämpningen vid tillämpning av offentlighets- och sekretesslagen
har otillbörligt stor påverkan på förskoleförvaltningens arbete gällande fördelning av
resurser, tillsyn av fristående förskolor samt sekretessprövning vid utlämning av alllmänna
handlingar. Förskolenämnden understryker vikten av att lagstiftaren vid översynen av
offentlighets- och sekretesslagstiftningen beaktar kommunens alla nämnda uppdrag där
tolkning av offentlighets- och sekretesslagen påverkar kommunens möjlighet att fullgöra
dessa. Förskolenämnden framför vikten av att nämnden kommer ifråga som remissinstans i
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det kommande arbetet och att tillräckligt med tid ges för att kunna utveckla problematiken
kommunen står inför.
]

Ordförande

Rose-Marie Carlsson
Nämndsekreterare

Louise Säfström
[Här anger du om det finns reservationer/särskilda yttranden]

