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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Datum

2020-09-243

Yttrande

Adress
Diarienummer

GYVF-2020-3503

Till

Utbildningsdepartementet

Utbildningsdepartementets remiss av promemorian Förordning om skolenhetsregister
U2020/04723/GV

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och grundskolenämnden Malmö stad lämnar följande yttrande:
Sammanfattning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tillsammans med grundskolenämnden fått i
uppdrag av kommunstyrelsen att yttra sig för Malmö stads räkning gällande Utbildningsdepartementets remiss av promemorian Förordning om skolenhetsregister (U2020/04723/GV).
Malmö stad ser positivt på förslagen i promemorian och ställer sig bakom dessa.
Yttrande
Malmö stad ställer sig positiv till förslagen i promemorian.
Malmö stad anser att ett tillgängligt skolenhetsregister är nödvändigt för att kunna genomföra de nationella proven. Vidare är registret centralt för att lärarna ska få åtkomst till Skolverkets bedömningsportal. Malmö stad ser det också som viktigt att skolnämnder- och förvaltningar har kännedom om vilka skolor som har rätt att utfärda betyg. I dagsläget används
även det nuvarande skolregistret för administration av Skolinspektionens skolenkäter, vilka
Malmö stad ser som ett viktigt underlag i nämndernas systematiska kvalitetsarbete.
Mot bakgrund av detta bedömer Malmö det som nödvändigt att uppgifterna till skolenhetsregistret samlas in utanför verksamhet som omfattas av statistiksekretess.
Malmö stad ser även positivt på bedömningen att förordningen inte kommer innebära någon
egentlig förändring för varken kommunala eller enskilda huvudmän, då det nya registret i
princip kommer att innehålla samma uppgifter som redan idag lämnas av huvudmännen.
Malmö stad vill dock i sammanhanget framföra att i det fall förordningen skulle innebära
ökade uppgifter för kommunerna bör dessa kompenseras med en ökad finansiering.
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Slutligen ser Malmö stad att skolmyndigheterna är de huvudsakliga användarna av skolenhetsregistret och att förslaget därför inte har en direkt påverkan för nämndernas verksamheter. Malmö stad har däremot ett behov av att kunna nyttja Skolverkets statistik i sin uppföljande och utvärderande verksamhet och anser även att statistiken är viktig för elever och
vårdnadshavare vid skolval och ansökan till utbildning. Därför vill Malmö stad särskilt framföra vikten av att förslag på andra författningsändringar som möjliggör för Skolverket att
publicera statistik på kommun- och skolnivå, t.ex. i databaserna SIRIS, SALSA och databasen för jämförelsetal, tas fram och remitteras så fort som möjligt.
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