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Remiss från Utbildningsdepartementet: En mer likvärdig skola –
minskad skolsegregation och förbättradresurstilldelning (SOU:
2020:28)

GRF-2020-22519
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har gett grundskolenämnden tillfälle att yttra sig om en remiss från
Utbildningsdepartementet, En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad
resurstilldelning (SOU 2020:28). Utredningen föreslår bl. a. att ett gemensamt skolval med
reglerade placerings-, mottagande- och urvalsgrunder genomförs där alla huvudmän och
vårdnadshavare deltar och som Skolverket administrerar. Flertalet riktade statsbidrag föreslås
slås samman till ett sektorsbidrag och avdrag föreslås göras vid ersättning till fristående skolor
på grund av att kommunala huvudmän har ett utökat ansvar för alla barn i kommunen.
Utredningen bedömer också att Skolverket bör etablera en regional organisation för ett aktivt
och nära samarbete med varje regions huvudmän. Enligt vad som anges i ärendet ställer sig
grundskoleförvaltningen positiv till flera av förslagen i utredningen som ger huvudmännen
för skolverksamheten större möjligheter att arbeta för att motverka skolsegregation och öka
likvärdighet. Förvaltningen noterar samtidigt att många förslag kan komma att innebära en
väsentligt mer omfattande statlig styrning med minskat kommunalt självstyre.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden avstår ifrån att yttra sig och skickar grundskoleförvaltningens
tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen med respektive partis särskilda yttrande
bilagerade.
2. Grundskolenämnden justerar paragrafen omedelbart.
Reservationer och särskilda yttranden
John Eklöf (M), Sofie Andersson (M) och Karin Waldenström (M) anmäler reservation och
avser inkomma med en skriftlig reservation.
Sara Wettergren (L) avser inkomma med ett särskilt yttrande.
Sanna Axelsson (S), Arzu Erden (S), Gert Jakobsson (S) och Ines Pentmo (S) avser inkomma
med ett särskilt yttrande.
Joacim Ahlqvist (C) avser inkomma med ett särskilt yttrande.
Lisa Stolpe (V) avser inkomma med ett särskilt yttrande.
Nima Gholam Ali Pour (SD) och Ulf Blomström (SD) avser inkomma med ett särskilt
yttrande.
Malte Roos (MP) avser inkomma med ett särskilt yttrande.
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Ajournering
Mötet ajourneras i fem minuter.
Yrkanden
Ordförande yrkar att grundskolenämnden ska avstå från att yttra sig, samt skicka
grundskoleförvaltningens tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen med respektive partis särskilda
yttrande bilagerade.
John Eklöf (M) yrkar att grundskolenämnden ska lämna ett yttrande till kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Dels ordförandes förslag att nämnden
ska avstå från att yttra sig till kommunstyrelsen. Dels John Eklöfs (M) förslag att
grundskolenämnden ska yttra sig till kommunstyrelsen.
Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och finner att grundskolenämnden avstår
från att yttra sig och skickar grundskoleförvaltningens tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen
med respektive partigrupps särskilda yttranden i bilagerade.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse GRNAU 2020-10-09 Remiss från Utbildningsdepartementet: En
mer likvärdig skola - minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning (SOU
2020:28)
§126 GRNAU Remiss från Utbildningsdepartementet: En mer likvärdig skola –
minskad skolsegregation och förbättradresurstilldelning (SOU: 2020:28)
En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning
(SOU:28)
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Reservation

Grundskolenämnden 2020-10-20
Ärende GRF-2020-22519: Remiss från Utbildningsdepartementet:
En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad
resurstilldelning (SOU: 2020:28)
Björn Åstrands utredning om en mer likvärdig skola – minskad skolsegregration och förbättrad
resurstilldelning innehåller ett antal förslag som Moderaterna ställer sig mycket kritiska till. Bland
annat föreslår utredningen en helt ny organisation och styrning av grundskolan. Förslaget bygger
på att Skolverket, Skolinspektionen och specialpedagogiska skolmyndigheten ska decentraliseras
och sammanslås i nya regionala myndigheter. Moderaterna ställer sig frågande till att staten ska ta
över ansvaret för budgetfördelning, reglering av skolvalsköer och dess antagning,
kompetensutveckling av lärare samt kvalitetsuppföljning. Vår uppfattning är att det är en
inskränkning av det kommunala självbestämmandet och en förskjutning mot en förstatligad
skola. Vid sidan av detta är det oroväckande att samlokalisera Skolinspektionen i en gemensam
myndighet eftersom Skolinspektionen fyller en viktig roll i att vara fristående.
Utredningen föreslår att såväl ansökan som beslut om placering respektive mottagande vid
samtliga kommunala och fristående skolor ska ske genom ett nationellt skolvalssystem.
Skolverket föreslås ansvara för det nationella skolvalssystemet för samtliga enskilda och
kommunala huvudmän. I detta ingår att hantera ansökan, urval, mottagande i fristående skolor
samt placering i kommunala skolor till förskoleklass, grundskola och grundsärskola. I praktiken
innebär detta att vårdnadshavare under en gemensam skolvalsperiod ansöker via ett och samma
system till fristående och kommunala skolenheter. Skolvalssystemet ska hanteras i den regionala
organisation som Skolverket enligt utredningen bör etablera. Vi ifrågasätter utredningens
intentioner om att friskolor inte ska ges möjlighet till egna köer och ser inget värde av att
regionala skolmyndigheter ska administrera ett övergripande och gemensamt skolval för samtliga
huvudmän. Detta är en uppgift som kommunerna har bäst kompentens för att kunna avgöra
själva utifrån deras egna behov och förutsättningar. Förslaget innebär även att närhetsprincipen i
mån av plats ska vara rådande i de fall vårdnadshavare inte väljer skola till sina barn. Utredningen
förslår även att staten ska ges i uppgift att bestämma urvalsgrunder och verka för en
socioekonomisk blandning på samtliga skolor. Vi anser att det är ett förslag som i praktiken
kommer vara omöjlig att genomföra eftersom Sveriges socioekonomiska sammansättning ser
olika ut kommuner emellan. Men främst för att det är ett ansvar som bör ligga på lokala politiker
eftersom detta krockar med andra kommunala ansvarsområden.
Vår uppfattning är utifrån principiella skäl att fristående och kommunala huvudmän fortsatt ska
ges möjlighet till självbestämmande över skolval och urvalsgrunder. Vi ser konsekvenserna av
utredningens förslag som allvarliga eftersom det kommer att leda till att byte av skola i praktiken
kommer omöjliggöras och att överklagan av skolplacering inte längre kommer vara en verklighet
för Malmös vårdnadshavare. Men även att det också finns en risk att den föreslagna myndigheten
först och främst kommer fylla kommunala skolor för att sedan fördela platser till friskolor i
andrahand. Moderaternas uppfattning är att utredningen inte tillräckligt kan motivera varför
ansvaret för skolval ska flyttas från kommunerna till staten. Problem med transparens och
dubbelplaceringar bör lösas inom ramen för ökad dialog mellan kommunala huvudmän, samt
kommunal och fristående huvudmän.
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Utredningen föreslår att hemkommunen vid beräkningen av det grundbelopp som lämnas i
bidrag till en enskild huvudman för varje elev i förskoleklass, grundskola eller grundsärskola ska
göra ett avdrag för de merkostnader som hemkommunen har till följd av sitt ansvar att dels
erbjuda alla barn i kommunen en plats i en skola nära hemmet, dels ha beredskap att ta emot nya
elever. Kort sammanfattat föreslår utredningen en sänkning av skolpengen till fristående
huvudmän med 8–10%. Vår uppfattning är att ett sådan sänkning enbart kommer slå undan
benen på Malmös friskolor eftersom dessa redan i dagsläget har så pass knappa resurser att de på
marginalen klarar av att hålla huvudet ovanför vattenytan. Vi kan inte tolka utredningen på ett
annat sätt än att syftet är att försämra möjligheten för fristående huvudmän att kunna verka i
Sverige.
Moderaterna ställer sig dock positiva till att flertalet statsbidrag slås samman till ett gemensamt
sektorsbidrag. Vi ser det som fördelaktigt eftersom större möjligheter för att kunna rikta rätt
resurser inom den kommunala skolverksamheten.
Sammanfattningsvis så anser vi att utredningen har fel inriktning. Istället för ett förstatligande av
svensk skola och en nedrustning av svenska friskolor, så borde utredningen fokusera på arbetet
med att förbättra dåliga skolors resultat, hur vi ska få fler behöriga lärare, nedstängning av skolor
som inte klarar kunskapsmålen, samt få till kvalitetsförbättringar.
Utredningen är på många sätt kontroversiell och i ljuset av detta så ter det sig ganska märkligt att
Sveriges största skolnämnd inte väljer att föra fram ett gemensamt yttrande. Med anledning av
detta så väljer vi att reservera oss till förmån för eget förslag.
John Eklöf (M)
Med instämmande av
Gustaf Kock (M)

Sofie Andersson (M)

Karin Waldenström (M)
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Särskilt yttrande gällande Utbildningsdepartementet, En mer likvärdig skola – minskad

skolsegregation och förbättrad resurstilldelning (SOU 2020:28)
Grundskolenämndens sammanträde den 19 oktober 2020
Kommunstyrelsen har gett grundskolenämnden tillfälle att yttra sig om en remiss från
Utbildningsdepartementet, En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad
resurstilldelning (SOU 2020:28).
Liberalerna ställer sig överlag positiva till utredningen och välkomnar speciellt att det fria
skolvalet ska vara obligatoriskt. Liberalerna ställer sig bakom stora delar av
grundskoleförvaltningens yttrande, men vill lyfta fram ett par aspekter som särskilt behöver tas i
beaktande.
•

•

•

•

3.12.1 Staten bör ta ett större ansvar för skolans likvärdighet bl.a. genom att
Skolverket etableras regionalt. Liberalerna är positiva till ökad statlig styrning av skolan
och har under lång tid verkat för detta. Därför ser vi också positivt på en regional
etablering av skolverket, då det har potential att öka likvärdigheten och samverkan mellan
kommunerna. Dock menar vi att det även finns risker, som ökad byråkrati, att beslut
fattas utan tillräcklig kännedom om de lokala förutsättningarna, eller att lokala
utvecklingsinitiativ hämmas. Kommunernas spetskompetens och kännedom om lokala
förutsättningar måste tas tillvara.
5.7.1. Ansökan om skolplacering. Liberalerna stödjer utredningens förslag om att
elever vars vårdnadshavare inte gjort ett aktivt val ska garanteras en skolplacering i en
annan kommunal skola i rimlig närhet till hemmet. Till skillnad från
grundskoleförvaltningen anser Liberalerna att detta inte bör göras slumpmässigt, utan att
rangordningen baseras på avståndet mellan hem och skola (närmaste skola överst).
6.5.1 Principer för placering och urvalsgrunder för skolor med kommunal
huvudman. Liberalerna vill inledningsvis understryka vikten av att närhetsprincipen är det
överordnade kriteriet vid det fria skolvalet, samt att informationsinsatser genomförs för att
få fler vårdnadshavare att göra aktiva skolval. Flera av de urvalsgrunder som föreslås i
utredningen riskerar att slå negativt mot elever som bor i anslutning till en skola och skapa
komplikationer med vårdnadshavare. Kvotering bör endast vara möjligt att tillämpa i de
fall det finns ett överskott av platser och efter att barn i närområdet har placerats.
6.5.2 Principer för placering och urvalsgrunder för skolor med enskild huvudman.
Liberalerna anser att friskolorna är ett viktigt komplement till de kommunala skolorna,
och ser positivt på en ökad samverkan mellan den kommunala och fristående sektorn. Vi
ställer oss bakom en förändring i fristående aktörers kösystem. Till skillnad från
grundskoleförvaltningen är vi dock fortsatt positiva till att låta friskolorna ha egna köer,
under förutsättning att kötiden begränsas i tid och därmed ger möjlighet för fler att
ansöka om plats. Vi ser många synergieffekter med att friskolorna deltar i det kommunala
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•

skolvalssystemet. Vi ställer oss dock negativa till förslaget att fristående skolor maximalt
ska få ta emot 50 procent av dess elever utifrån urvalsgrunder som är kopplade till
elevernas närhet till skolan. Detta enligt tidigare resonemang om att närhetsprincipen bör
vara överordnad andra kriterier.
9.2.3 Förändra beräkningen av grundbeloppet. Liberalerna vill understryka att det
avdrag som hemkommunen kan göra i bidraget till enskild huvudman bör baseras på
självkostnadsprincip, det vill säga faktiska kostnader för t.ex. administration. En hög
avgift riskerar särskilt att slå ut mindre aktörer.

Sara Wettergren (L)
Charlotte Hedendahl (L)
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Särskilt yttrande
Grundskolenämnden
Ärendenummer: GRF-2020-22519

Remiss från Utbildningsdepartementet: En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation
och förbättrad resurstilldelning (SOU 2020:28)
Sverigedemokraterna anser att de urvalsgrunder som ska användas vid skolplacering inte får
underminera närhetsprincipen. Elever ska inte bussas eller transporteras långa avstånd för att
förverkliga en socialpolitisk agenda. Elevens närhet till skolan måste även fortsättningsvis prioriteras.

När det gäller sektorsbidraget, som ska baseras på elevantal och viktas utifrån socioekonomiska
parametrar, är erfarenheten från Malmö att socioekonomiska parametrar vid resursfördelning har
resulterat i att skolor som har för få elever som är socialt utsatta, blir underfinansierade. Samma sak
kan hända på kommunnivå där kommuner som har elever med stark socioekonomisk bakgrund får
alltför lite i sektorsbidrag.

Sverigedemokraterna anser att de delar av skolverksamheten som fortsättningsvis ska bli
finansierade av kommunen kommer bli eftersatta jämfört med de delar av skolverksamheten som
blir finansierade av sektorsbidraget.

Sverigedemokraterna vill även betona att skolsegregation är orsakad av boendesegregation som i sin
tur ständigt stärks av invandringen, EBO-lagen, upplåtelseformerna när det gäller bostäder m.m. Att
motverka skolsegregation ligger långt utanför skolans uppdrag och befogenheter.

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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_______________________

_______________________

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Ulf Blomström (SD)

_______________________

_______________________

Nichodemus Nilsson (SD)

Reginald Scott (SD)

2020-10-20

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Särskilt yttrande
Grundskolenämnden 2020-10-20
Ärende GRF-2020-22519: Remiss från Utbildningsdepartementet: En mer
likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning
(SOU: 2020:28)
Centerpartiet delar i högsta grad utredningens ambition minska skolsegregation och
förbättra resursfördelningen och är allmänt positiva till utredningens förslag, men vill
lyfta ett par punkter.
Vad vi kan se lyser en analys och reflektion av de digitala teknikens potential med sin
frånvaro. Det är anmärkningsvärt i en så här omfattande utredning som läggs fram
2020.
Vi ställer oss positiva till en regional etablering, bara det inte reducerar det
kommunala självstyret. Ett gemensamt skolvalssystem kommer sannolikt ge stora
fördelar för att öka översikt, transparens och nå ut till brukarna på bättre sätt. Kan
detta genomföras på ett sätt som inte äventyrar det kommunala självstyret eller
möjligheten för friskolor att agera självständigt ställer vi oss bakom att ett valsystem
administreras av Skolverket eller annan statlig instans.
Vi ställer oss också positiva till att huvudmännens ansvar ifråga om allsidig social
sammansättning skrivs in i lagen.
Vi noterar att köer som enda urvalsgrund till enskilda skolor eller skolorganisationer är
en företeelse som inte hör hemma i ett liberalt system. Skall kö användas som
urvalsgrund bör det göras enbart för viss del av antagningen och med begränsad
möjlighet i tid att anmäla sig till kön exempelvis tre år före skolstart eller liknande.
Utredningens förslag att samla olika stimulansbidrag till ett sektorbidrag är klokt
utifrån en transparensprincip.
Däremot tar vi kraftfullt avstånd från ambition att utreda ett större statligt sektorstöd
som de facto skulle minska det kommunala självstyret.

Joacim Ahlqvist
Med instämmande av
Leif Mohlin
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Särskilt yttrande
Socialdemokraterna i Malmö

Ärende 3: Remiss från utbildningsdepartementet: En mer likvärdig skola –
minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning (SOU 2020:28)

Grundskolenämndens sammanträde den 19 oktober 2020
Socialdemokraterna i Malmö är i grunden positiva till utredningens förslag och
instämmer med tjänsteskrivelsen. Vi har valt att problematisera kring följande av
utredningens förslag;
3.12.1 Att staten bör ta ett större ansvar för skolans likvärdighet bland annat
genom att Skolverket etableras regionalt.
Vi ser positivt på större samordning och ett tydligare ansvar från staten samt att de
etableras en regional närvaro för att ha en stödjande och rådgivande funktion till
huvudmännen.
Det är av särskilt stor vikt att det finns goda samarbeten regionalt med
specialpedagogiska skolmyndigheten. Vi ser gärna att samarbete även omfattade
fritidshemmen.
Men med ett ökat statligt ansvar finns risken att kommunens unika lokalkännedom
går förlorad till förmån för en ökad byråkratisering. Det måste kunna säkerställas att
huvudmännens lokala kännedom tillvaratas i en ny organisering.
5.7.1 Ansökan om skolplacering
I likhet med tjänsteskrivelsen ställer sig Socialdemokraterna i Malmö positiva till att
de elever vars vårdnadshavare inte gör ett aktivt val inte hanteras sist i
skolvalsprocessen. Eleverna löper därmed inte större risk än andra elever att placeras
på skolor som andra vårdnadshavare valt bort.
Vi instämmer i tjänsteskrivelsen slutsats att rangordning utifrån närhetsprincipen till
skolan inte skulle ha nämnvärd effekt på likvärdigheten. I boendesegregerade
områden skulle en sådan rangordning riskera att förstärka skolsegregationen. Det
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skulle bli gynnsammare resultat om rangordningen bestäms slumpmässigt mellan de
skolor som är belägna närmast hemmet.
9.2.2 Frågan om ett större statligt sektors bidrag behöver utredas vidare
Vi instämmer i att staten på sikt bör ta ett större ansvar för finansieringen av
grundskola och grundsärskola och eventuellt också andra skolformer så som
fritidshem samt att det bör vara ett socioekonomiskt viktat stöd.
Vi ser positivt på att den fortsatta utredning blir en del av lösningen på problemet att
statsbidragen riskerar medföra att lokala initiativ prioriteras ner till förmån för
bidragsgivande insatser, vilket kan påverka kvalitén negativt i skolan då de
bidragsgivande insatser inte alltid är anpassade till de lokala behoven.
Vidare anser vi att kommunernas skatteunderlag bör tas med i diskussion i en vidare
utredning. Kommunernas skatteunderlag följer inte alltid kostnadsutvecklingen inom
skolan, många kommuner har demografisk utveckling där behovet av välfärdstjänster
är större än skatteunderlaget. För att uppnå likvärdighet mellan kommunernas olika
skolor bör deras skatteunderlag beaktas.

För Socialdemokraterna i Grundskolenämnden
Sanna Axelsson (S)
Gert Jakobsson (S)
Håkan Nilsson (S)
Ines Pentmo (S)

Mubarik Mohamed Abdirham (S)
Arzu Erden (S)
Kamyar Alinejad (S)
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande ärende nr 3, Remiss SOU 2020:28
Förslagen i denna remiss bör ses som reformer som kan göras inom nuvarande skolsystem
utan att generera större organisatoriska skillnader. Riktningen är dock mot ökad statlig
styrning och förändringar för att underlätta för skolans uppdrag att verka kompensatoriskt
samt för en allsidig social sammansättning på enheterna. Detta är en riktning som vi gärna
fortsätter i och ser därför också positivt på att detta utreds vidare.
Att utöka insatserna för att minska skolsegregationen och bristen på likvärdighet är den
skolfråga som vi i Malmö länge sett som den viktigaste för nämnden och förvaltningen. Då
mycket av detta i nuläget styrs av nationella styrdokument och lagar har vi dock stött på
svårigheter med att genomföra våra förslag på området. Det är därför med glädje vi ser att
denna utredning nu kommit ut till remissinstanserna och tydligt adresserar dessa frågor.
Generellt är vi eniga med de synpunkter som lyfts i förvaltningens yttrande. Vi vill dock
särskilt lyfta vikten av att möjligheterna att arbeta för en allsidig social sammansättning på
skolorna föreslås öka, något som vi länge efterfrågat. Malmö är en stad full av människor
med olika erfarenheter, förutsättningar och tillgångar. Vi menar att vi i nuläget inte lyckas
utnyttja denna potential. Vi anser att vi ska ge barn och unga förmånen att få gå i en skola
med större mångfald. Att ta del av fler perspektiv och kunskaper förbättrar såväl
kunskapsutveckling som möjligheter att bli en deltagande och aktiv medborgare.
Vår åsikt är att Skolverket främst bör fungera som en stödjande myndighet och vara en
konstruktiv samarbetspartner för skolenheter och huvudmän. Att flytta ut skolverkets
uppgifter på regional nivå bedömer vi kan ge ökade möjligheter till närmare kommunikationsoch beslutsvägar. Detta tror vi kan verka positivt på ett utvecklande samarbete mellan
skolverket och verksamheterna.
Den administrativa arbetsbördan för personal inom skolan bör minska för att ge mer resurser
nära eleverna och den vardagliga verksamheten. I bakgrund av detta vill vi slutligen lyfta att
detta måste bevakas i det fortsatta arbetet med att genomföra utredningens förslag.

Malmö 2020-10-20
Lisa Stolpe
Med instämmande av Helena Olsson
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