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Remissvar Välfärdsutredningens slutbetänkande Kvalitet i välfärden (SOU 2017:38)
Sveriges Skolledarförbund har beretts möjlighet att lämna remissvar på utredarens slutbetänkande. Förbundet begränsar sitt yttrande till de delar av utredningen som berör utbildningsverksamhet.
Förbundet har inga invändningar mot de förslag som lämnas i betänkandet.
Förbundet vill återigen framhålla att synpunkterna grundas på att Sveriges
Skolledarförbunds medlemmar genom kongressbeslut slagit fast att förbundet
ska verka för att eventuell vinst som uppstår i utbildningsverksamheter inte får
delas ut till ägare utan ska återinvesteras i verksamheten för att komma eleverna till godo. Förbundet är inte negativt inställda till alternativa driftsformer
men menar att vinstmotiv är en olämplig drivkraft inom utbildningssektorn.
I det föreliggande betänkandet förs breda, intressanta och belysande resonemang kring begreppet kvalitet i offentlig sektor och hur kvalitet kan mätas. Såväl svårigheter som positiva effekter redovisas på ett sätt som Sveriges Skolledarförbund uppfattar som befriande fritt från ideologi och tendensiösa vinklingar.
Sveriges Skolledarförbund har en skeptisk hållning till teorier som framhåller
konkurrens som en avgörande kvalitetsäkringsmekanism på skolområdet. Att
passivt avvakta att sämre verksamheter slås ut i konkurrens är enligt förbundets
uppfattning inte förenligt med skollagens skrivningar om alla elevers rätt till en
god utbildning. Förbundet menar att marknadssystemets imperfektioner på
skolområdet beskrivs på ett bra sätt i betänkandet.
Precis som utredaren skriver så är skolbyten förenat med vissa risker, såväl för
den enskilda eleven som för verksamheterna. De flesta elever och föräldrar
skulle hellre se förändringar av den verksamhet de redan deltar i än att tvingas
byta skola.
Utbildning bygger på förtroendefulla relationer mellan lärare och elever. Att
uppmuntra till skolbyten som en del av en kvalitetsförbättrande process är ur
det perspektivet ofta kontraproduktivt. Kvaliteten i verksamheterna måste
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kunna säkras på andra sätt. De förslag om ett fastslaget golv för undervisningskostnader enligt den modell som Skolkommissionen föreslår är, enligt Sveriges
Skolledarförbund, en intressant modell att arbeta vidare med.
Utredningen refererar till forskning som visar att de socioekonomiska och etniska skillnaderna i elevsammansättning på olika skolor växer. En nyligen genomförd enkät visar att Sveriges Skolledarförbunds medlemmar ser stora risker
med de ökande tendenserna till sk. elevsortering. Det är angeläget att regeringen försöker finna vägar att motverka denna utveckling.
Sammanfattningsvis vill Sveriges Skolledarförbund framhålla vikten av att regeringens reformer på skolområdet fokuserar åtgärder som ökar möjligheterna
för fler elever att lyckas i skolan. Det är de förutsättningar skolledare och lärare
har att driva verksamheter med hög kvalitet som är avgörande, inte driftsformerna i sig.
Med vänlig hälsning
Sveriges Skolledarförbund

Matz Nilsson
Förbundsordförande
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