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Remissvar SOU 2020:28 En mer likvärdig skola – minskad 
skolsegregation och förbättrad resurstilldelning 

Gällivare kommun vill lämna nedanstående synpunkter i anslutning till 
betänkande av Utredningen om en mer likvärdig skola.

Gällivare kommun ser positivt på utredningen i stort men vill påtala att 
delar inte är relevanta för en kommun i Norrbottens inland. Kommunen 
vill påtala att tillgång till behöriga lärare varierar stort över landet och 
att även denna faktor bör beaktas i samband med likvärdighet. 

Gällivare kommun bedömer att förslaget om en allsidig social 
sammansättning inte kommer att påverka de kommunala skolorna och 
har därför inga synpunkter på detta.

Gällivare kommun ser positivt på att Skolverket skulle få en ökad 
regional närvaro och ser att det också kan medföra bättre kunskap om 
de olika förutsättningar som råder mellan olika kommuner hos 
myndigheten. Det är också positivt att myndighetens uppdrag blir mer 
rådgivande och stödjande.

Gällivare kommun ser det även som positivt med ett gemensamt skolval 
för att undvika dubbelplaceringar av elever. Det är också positivt att 
urvalsgrunderna ska vara transparenta och att urval och placering blir 
mer rättssäkra. Kommunen ser det även som positivt att skolbyten i 
normalfallet endast tillåts vid terminsbyten. De urvalsgrunder som 
föreslås anser kommunen vara välgrundade i utredningen.

Gällivare kommun vill dock påtala att de administrativa kostnader som 
anses minska utifrån en gemensam antagning måste ses som ringa för 
kommunen, både vad gäller systemkostnad och administrativ tid. Det är 
svårt att bedöma om den uppskattade kostnadsminskningen är 
rättvisande då en genomsnittlig kostnad anges i betänkandet.

Gällivare kommun ser positivt på att de riktade statsbidragen slås 
samman till ett sektorsbidrag. Här bedömer kommunen att en 
minskning av det administrativa arbetet kommer att vara mer påtaglig 
och även att utvecklingsarbete kan ske mer långsiktigt än med 
nuvarande system.
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Kommunen ser även positivt att beräkningen av grundbeloppet för 
enskilda huvudmän förändras utifrån hemkommunens ansvar men vill 
påtala att det bör finnas stöd för hur denna beräkning kan genomföras 
för att minska risken för att frågan inte hanteras likvärdigt mellan olika 
kommuner och huvudmän. Det kommer att vara svårare för små 
kommuner med små resurser att ta fram goda underlag som är enkla 
att förstå.

Det är som utredningen påtalar svårt att se hur förslaget om utökat 
statligt bidrag kommer att påverka kommunen. Gällivare kommun vill 
därför påtala att även kommuners geografiska förutsättningar måste tas 
i beaktande vid en förändring av bidrag och att kommunerna måste ges 
tillräcklig tid för att kunna hantera en minskning av bidragen.

Enligt uppdrag

Jenny Johansson Jänkänpää  
Ordförande barn- och utbildningsnämnden  


