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Kommunstyrelsen

Remiss från Utbildningsdepartementet - Tidsbegränsad lösning för att säkerställa tillgång till skolinformation
STK-2020-1457

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har gett grundskolenämnden i uppdrag att yttra sig över en remiss från
Utbildningsdepartementet avseende promemorian Tidsbegränsad lösning för att säkerställa tillgång
till skolinformation (U2020/05409). Grundskolenämnden tillstyrker promemorians förslag och
ser positivt på att de införs snarast möjligt. Vidare anser grundskolenämnden att den mer
långsiktiga lösning som regeringen planerar utreda på ett tydligare sätt tar förslagets konsekvenser för kommunerna i beaktande, samt att de införs omgående efter att det tillfälliga förslaget upphör.
Yttrande

Grundskolenämnden delar Utbildningsdepartementets uppfattning att det finns ett starkt behov av att de uppgifter som tidigare varit tillgängliga för Skolverket, kommuner och allmänheten görs tillgängliga igen, samt att de görs tillgängliga snarast möjligt. Uppgifter om elevers
socioekonomiska bakgrund är nödvändiga för att Malmö stad ska kunna fullgöra sin skyldighet att i enlighet med 2 kap. 8 § skollagen fördela resurser till utbildning inom skolväsendet
efter barns och elevers olika förutsättningar och behov. Vidare anser grundskolenämnden att
uppgifterna är nödvändiga för att elever och vårdnadshavare ska kunna göra välinformerade
skolval. Grundskolenämnden instämmer även i att det bör genomföras en utredning med
syfte att presentera en mer långsiktig lösning på problematiken som uppstått till följd av den
nya praxisen. För att undvika framtida glapp i informationsförsörjningen ser grundskolenämnden det som viktigt att en långsiktig lösning är utredd och redo att implementeras när
den tillfälliga lösningen upphör den 1 juli 20203.
Grundskolenämnden uppfattar att förslagen i promemorian främst riktar sig mot att säkerställa Skolverkets tillgång till statistik, och i mindre utsträckning beaktat hur kommunerna påverkas av den nya tolkningen. Därför vill grundskolenämnden 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 en-
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heter som enbart arbetar med insamling och framställning av statistik då dessa på grund av
sekretessen 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.
Grundskolenämnden ser positivt på att förslaget av Utbildningsdepartementet inte bedöms
innebära några utökade uppdrag för kommunerna, samt att det framhålls att eventuella sådan
ska kompenseras med statliga bidrag i enlighet med den kommunala finansieringsprincipen.
Grundskolenämnden vill framhålla vikten av att detta även tas i beaktande i regeringens utredning av en mer långsiktig lösning.
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