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Sammanfattning

Kommunstyrelsen instämmer i behovet av att säkerställa informationsförsörjningen inom
skolväsendet och ställer sig positiv till den föreslagna tillfälliga lagändringen i offentlighetsoch sekretesslagen.
Yttrande

4.1 Kommunstyrelsen instämmer i behovet av att säkerställa informationsförsörjningen inom
skolväsendet och att en lösning skyndsamt kommer på plats. För att vårdnadshavare, elever,
skolor, huvudmän, kommuner och myndigheter ska kunna utföra sina uppdrag och fatta välgrundade beslut, krävs tillgång till tillförlitlig information.
Uppgifter om elevers socioekonomiska bakgrund är nödvändig för att kommunen ska kunna
fullgöra sin skyldighet att enligt skollagen fördela resurser till utbildning inom skolväsendet
efter barns och elevers olika förutsättningar och behov.
En avsaknad av nationell information får konsekvenser för tillförlitligheten i data och för
jämförbarheten över tid, vilket påverkar såväl kvalitetsarbete som rapportering.
I framtagandet av en långsiktig lösning bör det dock utvärderas och beaktas om det tillfälliga
sekretessgenombrottet har påverkat statistikinsamling och statistikens kvalitet. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att en långsiktig lösning för tillgången till skolinformation utreds
parallellt med att den kortsiktiga lösningen kommer på plats. Utfallet för den kortsiktiga lösningen bör utvärderas, dels för att säkerställa att den kortsiktiga lösningen uppfyller sina intentioner och säkerställer tillgången till skolinformation i samma utsträckning som innan det
ändrade rättsläget, dels för att dra lärdom till framtagandet av den långsiktiga lösningen för
tillgången på skolinformation.
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Kommunstyrelsen vill även framföra vikten av att en långsiktig lösning tas fram och träder i
kraft innan den kortsiktiga lösningen löper ut och att det inte uppstår en period där skolinformationen återigen inte är tillgänglig.
4.2 Kommunstyrelsen understryker vikten av att lagstiftare vid översynen av offentlighetsoch sekretesslagstiftningen beaktar kommunens alla nämnda uppdrag där tolkning av offentlighets- och sekretesslagen påverkar kommunens möjlighet att fullgöra dessa. Rådande
oklarheter i rättstillämpningen vid tillämpning av offentlighets- och sekretesslagen har otillbörligt stor påverkan på till exempel arbetet gällande fördelning av resurser, tillsyn av fristående förskolor samt sekretessprövning vid utlämning av allmänna handlingar.
Kommunstyrelsen uppfattar att förslagen i promemorian främst riktar sig mot att säkerställa
Skolverkets tillgång till statistik, och i mindre utsträckning beaktat hur kommunerna påverkas
av nya tolkningen. Därför vill kommunstyrelsen framhålla vikten av att även påverkan på
kommunernas verksamheter tas i beaktande i den mer omfattande utredning som föreslås
genomföras. Exempelvis begränsas kommunernas möjlighet att ha särskilda enheter som enbart arbetar med insamling och framställning av statistik då dessa på grund av sekretess inte
längre har möjligheten att föra information om enskilda huvudmäns personliga och ekonomiska förhållanden, som insamlats genom exempelvis enkäter eller beställningar från SCB,
vidare till övriga delar av kommunen. Detta påverkar kommunernas möjlighet att självständigt organisera sig på det sätt kommunen uppfattar vara ändamålsenligt och i förlängningen
inskränks det kommunala självstyret.
Kommunstyrelsen ser positivt på att förslaget inte bedöms innebära några utökade uppdrag
för kommunerna samt att det framhålls att eventuella sådana ska kompenseras med statliga
bidrag i enlighet med den kommunala finansieringsprincipen och framhåller vikten av att
detta även tas i beaktande i regeringens utredning av en mer långsiktig lösning.
5. Kommunstyrelsen har inga synpunkter på bedömningen att ett ikraftträdande är möjligt
för den 1 juli 2021 men hade önskat att ett tidigare ikraftträdande var möjligt.
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