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Sammanträdesdatum  

 Kommunstyrelsen 2020-09-14  

    

 

 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

KS § 140 Dnr KS 2020/682-716 

Utbildningsdepartementet, dnr U2020/02667/S - Remiss 
- En mer likvärdig skola - minskad skolsegregation och 
förbättrad resurstilldelning (SOU 2020:28) 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att inget finns att erinra om remissen. 

Reservation 

Kristina Bengtsson Nilsson (M), Susanne Engstad Clarke (KD), Anders 

Skogberg (SD), Börje Wahlund (M), Gösta Frödin (M) reserverar sig mot 

beslutet.  

Sammanfattning 

Utbildningsdepartementet dnr U2020/02667/S - Remiss – En mer likvärdig 

skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning SOU 

2020:28. 

 

I detta betänkande redovisar utredningen om en mer likvärdig skola 

uppdraget att analysera och föreslå åtgärder för att minska skolsegregationen 

och förbättra resurstilldelningen till förskoleklass och grundskola. Syftet är 

att öka likvärdigheten inom berörda skolformer. 

Beslutsunderlag 

Lärande och stöds tjänsteskrivelse den 10 augusti 2020 

Remiss - En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad 

resurstilldelning (SOU 2020:28) den 29 juni 2020 

Betänkande av Utredningen om en mer likvärdig skola (SOU 2020:28) den 

18 augusti 2020 

Utskottet lärande och stöds protokoll den 19 augusti 2020, § 75 

Bedömning 

Utredningen föreslår bland annat att: 

 

Ett gemensamt skolval där alla vårdnadshavare och alla huvudmän deltar 

införs och administreras av Skolverket. Det fria skolvalet, det vill säga, att 

vårdnadshavarna kan lämna önskemål, ska behållas. Det ska även fortsatt 

finnas en garanti för elever att bli placerade vid en kommunal skolenhet i 

närhet till hemmet om vårdnadshavaren inte önskar en annan skola. 
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KS § 140 forts.  

 

Möjliga urvalsgrunder till skolor förändras och regleras. När det finns fler 

sökande än platser vid en skola ska huvudmannen kunna välja att använda 

någon eller några av urvalsgrunderna syskonförtur, geografiskt baserat urval, 

kvot eller skolspår (för enskilda huvudmän verksamhetsmässigt samband). 

En huvudman ska också kunna välja att ge elever lika möjligheter att få en 

plats, det vill säga att ett randomiserat urval görs bland de elever som önskar 

en viss skola. 

 

En förändring ska genomföras av hur ersättningen till enskilda huvudmän, 

den så kallade skolpengen, beräknas. Avdrag ska göras för de merkostnader 

som uppstår på grund av att olika huvudmän har olika ansvar. Kommunen 

har, till skillnad från enskilda huvudmän, ansvar att dels erbjuda alla barn i 

kommunen en plats i en skola nära hemmet, dels ha beredskap att ta emot 

nya elever, något utredningen funnit genererar betydande merkostnader över 

tid. 

 

Flertalet riktade statsbidrag slås samman till ett sektorsbidrag till skolan. För 

att erhålla statsbidrag ska huvudmannen utifrån analyser av den egna 

verksamhetens utvecklingsbehov sammanställa en treårig handlingsplan för 

att stärka likvärdighet och undervisningskvalitet. Resultatet av 

handlingsplanen ska följas upp och redovisas och Skolverket ska följa och 

stödja huvudmännens arbete. 

 

Skolverket föreslås etablera en regional organisation för att säkerställa ett 

aktivt och nära samarbete med huvudmännen i varje region. 

 

Arvika kommun ser positivt på utredningens förslag och ser det som en 

anpassning till de förhållanden som råder. 

Yrkande 

Kristina Bengtsson Nilsson (M), Gösta Frödin (L), Börje Wahlund (M), 

Anders Skogberg (SD) och Susanne Engstad Clarke (KD) yrkar återremiss 

av ärendet.  

 

Henrik Axelsson (S), Lisa Levin (S) och Peter Söderström (S) yrkar bifall till 

Utskottet lärande och stöds förslag till beslut att inget finns att erinra om 

remissen.  

Propositionsordning 

Det finns två förslag till beslut:  
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Kristina Bengtsson Nilsson (M), Gösta Frödin (L), Börje Wahlund (M), 

Anders Skogberg (SD) och Susanne Engstad Clarke (KD) yrkande att 

återremittera ärendet och utskottets lärande och stöds förslag till beslut att 

inget finns att erinra om remissen.  

 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Kommunstyrelsen 

beslutar enligt Utskottet lärande och stöds förslag till beslut.  

Omröstningsresultat 

Sex ledamöter rösta för återremiss.  

Åtta ledamöter rösta för att besluta att inget finns erinra om remissen.  

En ledamot avstod från att delta i överläggningen.  

Beslutet skickas till 

Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 

Verksamhetschef 
 


