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Yttrande över SOU 2017:38
Kvalitet ivälfärden - bättre upphandling och uppföljning

lnledning
Föräldraalliansen Sverige är en nationell intresseorganisation ftir föräldrar och
foråldrasammanslutningar och utgör ett samarbetsorgan ftir dessa.
Förbundets övergripande ändamål ar alt ur ett foräldraperspektiv verka för en utveckling av
samhiillet som fråimjar varje bams allsidiga utveckling, liirande och hälsa.
Föräldraalliansen anser att offentliga medel ska anviindas till just den verksamhet de tir
avsedda for och att eventuella överskott som huvudregel ska återftiras till den verksamhet där
de uppstått.

Vi har getts möjlighet att yttra oss över välftirdsutredningens slutbetänkande och lämnar
härmed nedanstående synpunkter. Synpunkterna utgår fran ett ft)räldraperspektiv och
avgränsade till de delar som berör skolväsendet.

åir

Yttrande
Föräldraalliansen stöder i huvudsak utredningen ftirslag och synpunkter.
Likaså har vi i remissvar i hur.udsak stött SOU 2A16:78 Ordning och reda i välfiirden, och
SOU 2017:35 Samling ftir skolan - Nationell strategi ft)r kunskap och likvärdighet.
Tillsammans lämnar dessa utredningar forslag som vi tror kommer att öka jiimlikheten och
kvalitön i skolan.

Vi vill särskilt lyfta fram ftiljande:
MåI

Vi delar utredningens uppfattning attresultatmåtten bör kompletteras med såväl strukturmått
som processmått. Ett progressionsmått (value added-mått) på skolenhetsnivå skulle ge
värdefull information ftir ftirbättringsarbete. Det skulle också öka kvalitön i tillgänglig
information infor val av skola.
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ldöburna aktörer
Föräldraalliansen stöder förslaget att idöbuma aktörers roll behöver fortydligas och lyftas
fram.

Likvärd ig het i utbild ningssystemet
Förbundet vill understryka viklen av att all utbildning utformas så att hänsyn tas barns och
elever olika förutsättningar och behov.

Vi

olika kommuners och fristående huvudmäns
grundskolan.
ftirordar
dairftir
att statens skall ta ett betydligl större ansvar for
ftir
Vi
ambition
ser idag betydande skillnader mellan både

såväl grund- som gymnasieskolan

Samverkan
Föräldraalliansen anser att god samverkan mellan dels vårdnadshavare och skolan, dels
mellan skolan och andra institutioner i samhället gSmnar varje barns allsidiga utveckling,
lärande hälsa.

Stockholm 2017-09'10
För Föräldraalliansen Sverige

Qffi-,,,
Föräldraalliansen Sverige är en nationell intresseorganisation ftjr ftiräldrar och
ftiräldraftireningar och utgör ett samarbetsorgan for dessa. Förbundets övergripande iindamål
är att ur ett ftiräldraperspektiv verka ftir en utveckling av samhället som främjar varje barns
allsidiga utveckling och hälsa.
Förbundet är partipolitiskt, fackligt och religiost obundet.
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