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Sammanfattning

Regeringen har begirt Skolverkets yttrande dver betainkandet En merlikvardig

skola — minskad skolsegregation och férbattrad resurstilldelning (SOU 2020:28).

Skolverket instammeri betinkandets uppfattning av att mer behdvergoras foratt

uppna 6kadlikvardighet i skolan och minska skolsegregationen. Myndigheten

delar ocksa den beskrivning av skolsegregationen som utredningen ger.

Skolverket anserdarfér att det dr vilkommetatt utredningen presenterar forslag

for att minska skolsegregationen ochdess negativa effekter. Skolverket ser

samtidigt en risk att férslageni vissa delar inte kommeratt ledatill en reell

utveckling mot en minskad skolsegregation. Det rértill exempel malet om att

aktivt verka foren allsidig social sammansiattning samt vissa av de foreslagna

urvalsgrunderna.

Utredningens férslag ar omfattande och innebar genomgripande forandringar om

de genomfors. Det ar darfér svart att pa forhand fullt ut forutse alla konsekvenser

av forslagen. Av detta skal, och eftersom fragor om framtida myndighetsstruktur

behoverklargéras, bedémerSkolverket att en tidplan for ett inforande beh6ver

stricka sig verlangre tid an utredningensforslag.

Mangabarnocheleverberérs av férslagen och forslagen kan fa stor betydelse for

deras fortsatta utbildning. Skolverket menaratt en ytterligare

barnkonsekvensanalys kan behéva goras i det fortsatta beredningsarbetetfratt

ytterligare analysera effekter och konsekvenser.

Avgransningari Skolverkets yttrande

Detrattslage somharuppstatt kring statistiska uppgifter som rér enskilda

huvudmanochfristaende skolor gératt vissa av utredningens forslag blir svara
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eller omOjliga att genomfora. Skolverket utgar darféri sitt yttrande fran att det

kommeratt vara en langsiktig lésning pa plats for att uppgifter om huvudmanoch

skolor ska vara tillgangliga i sammautstrackning som innan det nya rattslaget

uppstod. Skolverketlamnade i bérjan av september 2020 en redovisningtill

regeringen medforslag pa hurtillgangen till nddvandig information kan lésas.

Regeringen harskickatut ett forslag pa remiss om en tidsbegransad lésningforatt

sikerstilla tillgangentill skolinformation.'

Vadgiiller forslag i utredningen som berér skolmyndigheternas regionalisering

har Skolverketvalt att i forsta hand lyfta fram myndighetens bedémning av

férslagen for skolvasendet ochi mindre utstrackning ga in pa konsekvenserna for

Skolverket som myndighet. Sarskilt giller det fragan om vilken roll Skolverket

bdr ha i en eventuellt kommanderegionaliserad organisation dar Skolverket1

detta yttrande har valt att inte pa djupet analysera forslagen ur den aspekten.

Fragan om skolmyndigheternas organisering och regionalisering bereds for

narvarande i andra fora. Skolverket bedémeratt fragan pa grund av sin

komplexitet behover kommenterasi ett sammanhangdar detta ar huvudfragan.

Skolverkets synpunkter

Yttrandet féljer den ordning som férslagen presenterasi betaénkandet.

Avsnitt 1 Forfattningsforslag

Allmant

En synpunkt pa forfattningsférslagen aratt det i vissa fall ar svart att forsta hur

férslagen i skollagen och skolférordningen forhallersig till varandra. Det framstar

somatt bestimmelserna i vissa avseenden éverlapparvarandra och det ari flera

fall oklart varfér vissa forhallanden regleras i skollagen och andrai

skolférordningen. Sammantaget ardet svart att fa en Sverblick Sver

bestimmelserna vilket kommergéra dem onédigt svara att tillampa. Ett exempel

ar att det i skollagen foreslas att urvalsgrunden kvotbara ska fa glla ett begransat

antal platser, och i skolférordningenféreslas det att urvalsgrunden geografiskt

urval hégst ska fa galla 50 procentavplatserna. Forfattningsf6rslag 9 kap. 15 och

18 §§, 10 kap. 30 och 36 §§ samt 11 kap. 29 och 35 §§.

Urvalsgrundernaharen alternativ benémning inomparentes,till exempel

*slumpmiassigt urval(lika méjligheter)”. Nar det galler fardighetsprov dar

hdnvisning gorstill en annan bestimmelse fyller det en funktion, men detarinte

sjilvklart att detta bidrartill ett mer 6verskadligt system och regelverk. Nardet

giiller elever somavsarskilda skal behéverberedas plats pa vissa skolenheterar

 

11 Utbildningsdepartementet. Dnr U2020/05409. Tidsbegrénsadlésningforatt sdkerstdlla tillgang

till skolinformation.
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det oklart om antalet platser som avsatts fér detta andamal ska anmélastill

Skolverket och vad féljden blir om fler elever omfattas av sarskilda skal an vad

det finnsplats for.

Forfattningsférslag 29 kap. 19 b §

Bestémmelsen ar viktig men det ar tveksamt om den ar nédvandig da det redan

idagstalls krav pa saklighet bland annati forvaltningslagen.

Avsnitt 3.12.1 Staten bor ta ett storre ansvar for skolans

likvardighetbl.a. genom att Skolverket etableras regionalt

Fragan om skolmyndigheternas organisering och regionalisering bereds fr

narvarandei andra fora. Skolverket bed6meratt fragan pa grund av sin

komplexitet behOver kommenterasi ett sammanhangdar det ar huvudfragan och

viljer darfor att i detta yttrande endast att 6versiktligt kommentera utredningens

bedémning.

Skolverket instémmeri utredningens bedémningatt staten bGrta ett tydligare

ansvarfor att undervisningen i férskoleklassen, grundskolan och grundsarskolan

ska vara likvardig och kompensatorisk och att Skolverkets arbete 4ven behéver

omfatta évriga skolformerliksom fritidshemmet. Skolverket vill understryka

vikten av att i det fortsatta arbetet med att utreda den framtida

myndighetsstrukturen inom skolomradet uppmarksammashur skolmyndigheterna

kan ges en tydlig roll i att bidra i arbetet for Gkad likvardighet. Pa regional niva

finnsdet en positiv potential i ett 6kat samarbete och erfarenhetsutbyte mellan

huvudman,laérosaten och olika regionala aktérer, dar aven Skolverket skulle

kunnahaen roll. Beroende pa huren 6kad regionalstatlig verksamhet organiseras

kan detta samarbete och erfarenhetsutbyte underlattas.

Omdeti en regional organisation ska gdras en bedémning av behovetav att nya

skolenheter etableras i regionen och Skolverket ska ansvara fér administration av

skolvalet samt for analys och uppféljning av utveckling ochresultat, ar

Skolverket ocksa en lamplig instans att medverka 1 bedémningentill exempel

genomatt lamnautlatande kring paverkan pa skolsegregation och likvardighet.

Avsnitt 4.6.1 Aktivt verka for en allsidig social sammansattning

Skolverkettillstyrker utredningens férslag medfdljande kommentarer. Skolverket

bedémeratt bestémmelsen kan ha begransad potential att faktiskt bidra till

minskadskolsegregation ochatt det kan finnasrisk att bestémmelsentillampas pa

ett satt sominte ar forenligt med elevernas grundlaggande rattigheter och skydd

motdiskriminering utanatt detta ar synligt och dérmed méjligt att folja upp. Det

behévervara tydligt vilka atgarder som enrektoreller en huvudmankanvidta for

att leva upptill bestémmelsen. Utan naérmre forklaringari forarbetena riskerar

bestammelsenatt inte ha nagonreell paverkan pa skolsegregationen. Det ar ocksa
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viktigt att det tydliggérs vilka atgarder som ar forenliga med regeringsformen,

barnkonventionen, diskrimineringslagen och andra relevanta regelverk nar det

giller t.ex. vilken information om elever som skolan kan anvandasig av eller

inforskaffa samt vilka atgarder som Artillatna vid till exempel indelning1

undervisningsgrupper.

Detdr positivt att utredningen belyst fragan om vilka skolformer som borde

omfattas av utredningensférslag och gjort vissa avgransningarutifran tidigare

forslag.

Avsnitt 4.6.2 Férbattra tillgangen till och kvaliteten i uppgifter

om skolvasendet

Skolverket instémmeri utredningens bedémning. Med anledning av det nya

rattslaget publicerar Skolverket f6r narvarande inte aktuell statistik om

huvudman, skolor och férskolor, annat an pa aggregerad niva. Skolverket

lamnadei bérjan av september 2020 en redovisningtill regeringen som

innefattade férslag pa hurtillgangentill nddvandig information kan lésas.’

Regeringen harskickatut ett forslag pa remiss om en tidsbegransad lésning for att

sikerstilla tillgangentill skolinformation.’

Vad gillerett utvecklingsarbete for de uppgifter som Skolverket publicerar om

skolans kostnader beskriver utredningen hur den nuvarande finansieringsmodellen

kan medféra att kostnaderinte alltid redovisas pa ett rattvisande satt. Skolverket

har ocksa tidigare pekat pa att kommunerna har mycketolika system f6r

ekonomisk redovisning, liksom olika organisatoriska modeller, vilket gor att

uppgifter om kostnaderinte alltid blir jamforbara.° Aven om Statistiska

centralbyran och Skolverket inom ramen fér insamlingen respektive

publiceringen av uppgifter om kostnader inom skolvasendet kontinuerligt arbetar

medatt sikerstilla kvaliteten i uppgifterna, kommerdessa darfor inom radande

ordning att vara behaftade medvissabrister.

Avsnitt 5.7.1 Ansékan om skolplacering

Skolverkettillstyrker utredningens forslag. Myndighetenhartidigare framfort att

det kan diskuterasi vilken utstrackning ett aktivt skolval i praktiken kommeratt

leda till att vardnadshavare i hégre grad valjer att deras barn ska ga vid en

 

2 Skolverket (2017). Yttrande éver Samlingfor skolan. Nationell strategifor kunskap och

likvérdighet (SOU 2017:35) Dnr 2017:725.

3 Skolverket (2020). Férslag pa hur Statens skolverk och Statens skolinspektion ska fa tillgang till

nédvindig informationfor sina verksamheter. Dnr 2020:1060.

4 Utbildningsdepartementet. Dnr U2020/05409. Tidsbegrénsadlésningfor att sakerstdlla tillgang

till skolinformation.

> Skolverket (2013). Kommunernas resursfordelning till grundskolor. Rapport 391 och Skolverket

(2020). Redovisning av uppdrag omvilka uppgifier som ska redovisasi ett nytt informationssystem.

Dnr2013:914.
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skolenhet langre bort fran hemmet.® Skolverketvill darfor betonaatt inférandet av

ett aktivt skolval behdver kombineras medatt systemet f6r skolval utvecklas1

linje med utredningensforslag i 6vrigt.

Avsnitt 5.7.2 Ett gemensamt skolvalssystem

Skolverkettillstyrker utredningens forslag. Som utredningen belyserfinns det

forskning som tyderpaatt ett skolvalssystems utformning kan ha en paverkan pa

skolsegregationen.’ Skolverket bedémeratt utredningens férslag kan utgora ett

steg mot minskad skolsegregation och 6kalikvardigheten. Skolverketvill sarskilt

betonaatt inférandet av ett gemensamt skolvalssystem i linje med foreslagen

modell ar en omfattande och genomgripandeférandring. De tids- och

resursmassiga frutsattningarna behéver darfor noga 6vervagas i samband medett

inforande. Likasé behéveren sadan férandring hanterasi relation till forslag om

skolmyndigheternas regionalisering.

Avsnitt 5.7.3 Skolverket ska ansvara for skolvalssystemet

Skolverkettillstyrker utredningens forslag samt instaémmer 1 bedémningen.

Genom ett nationellt skolvalssystem administrerat av Skolverket kan information

om och ansodkantill skolor samlaspaett stalle. Detta underlattar for elever och

vardnadshavareatt hitta information och fatta beslut om val av skola.

Skolverket delar utredningens uppfattning att det finns skal som talar emot

gemensammaskolval administrerade av lageskommunen. En sadan lésning dar

lageskommunenhanterar skolvalssystemet skulle visserligen vara mindre

ingripande, men Skolverketanseratt lika villkor for huvudm4nnenliksom

rattssaikerheten och enhetligheten ur elevperspektivet samlat Svervager detta. Det

finns, som utredningen pekarpa, forskningsstéd for antagandetatt ett nationellt

skolvalssystem blir mindre segregerande 4n en decentraliserad ldsning.

Skolverket har redan i dag 1 uppdrag att g6ra vissa uppgifter om skolenheter

tillgaingliga for allmanheten.* Detta méjliggérfor jamforelser av skolor bl.a. infor

skolval. Myndigheten delar har utredningens syn att det ar Skolverket som bor

flja och utvardera det narmare arbetet kring informationsmangderoch hur

informationen lampligast bér presenteras.

Avsnitt 5.7.4 Uppgift om dimensionering och urvalsgrunder

Skolverket instammeri intentionerna i forslaget och ser positivt pa stora delar av

forslaget, men avstyrker att Skolverket utoveratt sakerstalla att anmalda

urvalsgrunderartillatna éven nérmare ska préva utformningenav de

 

6 ibid

7 Skolverket (2020). Skolverkets ldgesbedémning 2020, Rapport 2020: 1

8 Porordning (2015:195) omett nationellt informationssystem.
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urvalsgrunder som huvudminvaljer att anvanda sig av. Skolverket instémmer1

den bedémning som utredningen gori avsnittet.

I fraga om att Skolverket ska préva utformningen av de urvalsgrunder som

huvudmanvaljer att anvanda sig av uppfattar myndigheten forslaget som oklart.

Detangest.ex. i forfattningskommenterarnaatt Skolverket, om det ar aktuellt for

en huvudman,i sitt arbete med att prdva urvalsgrunder dels ska granska om en

anmald kvot uppnar syftet med en allsidig social sammansittning, dels bedémaatt

kvoten inte strider mot forbudet mot diskrimineringi diskrimineringslagen.?

Bedémningenkaninte heller begransastill diskrimineringslagens

diskrimineringsgrunder, mot bakgrund av att elever ocksa har skydd mot andra

formerav diskriminering. Det ar ocksa oklart vilken status Skolverkets

bedémningari diskrimineringsfragan skulle ha i forhallandetill

Diskrimineringsombudsmannensavgo6randeni liknande fragor. Alternativa

lésningarforatt sakerstilla att tillampningenblir i linje med intentionerna kan

darfor i denna del beh6va dvervagas.

Bedémningenar en mer langtgaende och komplex bedémning an den som

Skolinspektionen idag gér av enskilda huvudmans anmiflda urvalsgrunder och hur

dessaforhallersig till skollagens krav pa 6ppenhet."”

Skolverket anserdven att det skulle behéva inféras méjlighet att ange i vilka

situationer och vid vilka tidpunkter som huvudmannen kanskicka in 4ndringar av

beslutade urvalsgrunder. Den reglering som finns 1 f6rvaltningslagen (2017:900)

om mOjligheteratt andra ett myndighetsbeslutgerinte tillrackligt std. Skolverket

anserdet viktigt med méjlighetenatt foreskriva om f6rutsattningarna for anmalan

om urvalsgrunder.

Ytterligare en viktig fraga ar tidsaspekten nardet galler Skolverkets bedmningar.

De behévergras inom envisstid fratt det ska vara mGjligt att hinna fatta beslut

om elevers skolplaceringar. Detta vackervissa férvaltningsrattsliga fragor kring

effekten av exempelvisbristfalliga beslutsunderlag och behovavytterligare

utredning.

Foratt det ska vara m6jligt att administrera ett nationellt skolvalssystem behéver

Skolverket, precis som utredningen anger, pa férhand fa uppgifter fran

huvudmannen om hur mangaelever de kan ta emot. Skolverket delar

utredningenssyn att det aven fortsatt maste finnas mdjlighettill justeringar av den

angivna kapaciteten, sa att verksamheterna kan bedrivaspaett satt som ar

lampligt bade ur ett undervisnings- och urett resurstilldelningsperspektiv.

Skolverketser aven att det behverfinnas enflexibilitet ur ett elevperspektiv dar

en alltforrigid hallningtill angivna kapaciteter kan fa orimliga och negativa

 

° Se exv. s. 683 for urvaltill en kommunal skolenhet.

10 Det ar for enskilda huvudmiindven mOjligt att anvanda en sarskild kvot f6r mottagande av

nyanlindaelever. (Férordning (2016:910) omsarskild kvot i fristaende skolor) Denna kvotar

reglerad ochdefinieradi férordning, vilket inte ar fallet fOr utredningens forslag om kvoter.
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konsekvenserfér enskilda elever. Det skulle darfér under antagningens gang

beh6va vara mdjligt att, i en dialog mellan Skolverket och berérda huvudmén,

anpassavissa skolenheters kapacitet och diskutera vissa enskilda elevplaceringar.

Avsnitt 5.7.5 Skolbyte sker vid terminsstart som huvudregel

Skolverkettillstyrker utredningens forslag med féljande kommentarer. Skolverket

bedSmerdet sammantaget som angelaget att det skapas battre forutsattningar for

huvudmanochrektoreratt pa ett effektivt satt planera sitt resursutnyttjande. Goda

planeringsf6rutsattningar och ett genomtankt resursutnyttjande ar nagot som

bidrartill att skapa kvalitet i utbildningen vilket ytterst gynnar eleverna.

Skolverket vill samtidigt framhalla att skolbyten alltid mAste tillatas i vissa

situationer, till exempel vid langreflytt eller nar elever far skyddad identitet. For

att sakerstalla elevernasratt till utbildning bér detta avspeglas i lagtexten. I den

fortsatta beredningen av férslaget bor det ses 6ver om elever med skyddad

identitet kan bli lattare att identifiera om endastett fatal skolbyten far ske under

terminen och hur den problematiken i sa fall ska lésas.

Precis som utredningen uppger maste utgangspunktenalltid vara att skolan vidtar

atgarder for de elever som utsatts for krankningarsa att eleven kan och vill ga

kvar vid skolenheten. Trots det ser Skolverket anledning att lyfta fram det som

utredningen skriver om att det alltjamt ska vara mGjligt for elever som farilla att

byta skola och att sadana skolbyten maste vara latthanterliga och inte stalla for

héga krav pa utredning. Bestémmelserna faraldrig tillampas pa ett sadantsatt att

eleverna stigmatiseras eller uppleveratt de inte tas pa allvar.

Avsnitt 5.7.6 Overklagande av Skolverkets beslut

Skolverket avstyrker utredningens forslag ochtarinte stillningtill utredningens

bedémning. Skolverket menaratt konsekvenserna behéverbelysasytterligare.

Forslaget innebaratt elevers nuvarande mdjlighettill 6verprévning av beslut om

placeringtill stor del tas bort. Bland annat mot bakgrund av att barnkonventionen

nu arlag vore det 6nskvart att konsekvenserna forelever utreddesytterligare for

att stikerstilla att elevers rattigheter inte inskranksi forstor utstrackning. Aven

om rattentill en viss skolplacering inte skulle vara en civil rattigheti

Europakonventionens (EKMR:s) mening skulle avsaknaden av en 6verprévning

av ett placeringsbeslut kunna fa ingripande effekter for elever. Det kan darfor

finnas rattssakerhetsskal som motiveraren ratt for vardnadshavare att Sverklaga

beslut om en skolplacering. Detta kan vara sarskilt angelaiget da m@jligheten att

paverka skolplaceringen kan begransas genomférslaget och innan det nya

systemetfullt ut har etablerats. Att skolhuvudmannensurvalsgrundergenerellt har

prévats innan skolvalet kaninte ersatta en 6verklaganderatt for vardnadshavare

somharsin grundi det egna barnets férhallanden.
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Nardet galler forslaget om 6verklagandetill allman forvaltningsdomstol av

Skolverkets beslut om urvalsgrunder menar myndigheten att det svart att

uppskatta antalet domstolsprocesser som kanbli aktuella. Det ar ocksa svart att

dverblicka konsekvenserna fér elever under pagdende domstolsprocesser. Ett stort

antal domstolsprocesser skulle vidare kunna medfoéra behovav ytterligare

juridiska resurser hos Skolverket.

Avsnitt 5.7.7 Sekretess hos Skolverket

Skolverkettillstyrker utredningens forslag. Syftet med den féreslagna

bestammelsen ar att en enskild elev ska fa skydd genomatt sekretess infors for

uppgifter av kanslig karaktér som kan kommaatt laémnastill Skolverket vid en

ansdkan om skolplacering. Bestammelsen arett viktigt komplementtill

bestémmelsen i 21 kap. | § OSL om en enskilds skyddfor halsa eller sexualliv.

Att den foreslagna bestémmelsen ar forsedd medett rakt skaderekvisit ger en

balanserad avvagning gentemotvikten av att uppratthalla offentlighetsprincipen.

Detta stémmerocksa val 6verens med sekretessbestimmelsen for uppgifter hos

Lararnas ansvarsnamnd som dven denhar elever och vardnadshavare som

skyddsobjekt.

Skolverket vill dock papeka att utan en nérmare genomgang av mdjliga effekter

av forslaget ar det svart att gra en bedémning av omett rakt skaderekvisit ar

tillrackligt foratt ge tillrackligt skydd for berdrda elever, sarskilt ifall forslaget

om forbud mot skolbyten under pagaende termin genomfors.

Avsnitt 5.7.8 Skolor vars verksamhet inte saammanfaller med

stadieindelningen

Skolverket instammerinte i utredningens bedémning. Skolverket ser snarareatt

fragantill exempel bér utredas inom kommittévisendet i syfte att ta fram forslag

till reglering.

Avsnitt 6.5.1 Principer for placering och urvalsgrunderfor

skolor med kommunal huvudman

Skolverkettillstyrker utredningens forslag och instaémmer i bed6mningen. Samlat

och pa sikt menar Skolverketatt forslaget omtillatna urvalsgrunderna kan bidra

till 6kad likvardighet och minskadskolsegregation. Skolverket vill ocksa betona

att det ar av vikt att elever i det f6reslagna systemet for skolval fortsatt ska ha ratt

till en skolplaceringi rimlig narhettill hemmet. Narheten till skola ar i mangafall

viktigt for bade elever och vardnadshavarei valet av skola, framforallt da det

galler skolgangen for yngre elever. Skolverket delar har utredningens synpa att

det avgorandehararjust att skolan ari rim/ig narhettill hemmet, inte

nédvandigtvis skolan ndrmast hemmet.
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Myndigheten hartidigare avstyrkt forslag om anvandandetav sirskilda kvoter vid

placering i kommunala skolor med hanvisningtill behovet av en mer noggrann

utredning av vilka konsekvenser som kan félja av entillampning.'! Skolverket

valkomnardarfor att det nu finns ytterligare underlag for att bedéma dessa.

Myndigheten vill i sammanhanget peka pa nagra utmaningar.

Urvalsgrunden Avot kan vara svaratt tillaémpa i praktiken, nagot utredningen

ocksa belyser. Det kan darfér finnas behovavytterligare fortydliganden och

vagledning fér hur urvalsgrunden kantillaémpas.

Urvalsgrunderna geografiskt baserat urval och skolspar kan, utifran hur de

tillampas, bidra till att motverka skolsegregation men Avenriskeraledatill att den

Okar.

Skolverketstiller sig positivt till att det finns utrymme for kommunernaatt sjalva

valja tillampning av urvalsgrunderna, samtidigt som detta riskeraratt paverka

likvardigheten negativt.'? Mot bakgrundav deolika forutsattningar som finns och

i relation till det kommunala sjalvstyret ar detta 1 Skolverkets mening en rimlig

avvagning utifran det angelagna syftet med f6rslaget. Den variation 1

tillampningen av urvalsgrunderna som sannolikt kommeratt uppsta medforatt det

inte ar helt enkelt att Gverblicka vilka konsekvenser som kan félja av forslaget.

Forslagen rér manga eleverochi vissa delar 4ven barn i forskolan och giller

fragor som kan fa mycketstor betydelse for deras fortsatta utbildning. Det ar

darforar darfor viktigt att effekter och konsekvenserfér de berdrda eleverna och

barnenanalyseras.

Avsnitt 6.5.2 Principer for mottagande och urvalsgrunderfor

skolor med enskild huvudman

Skolverkettillstyrker utredningens forslag och instémmeri bedGmningen.Precis

som for de kommunala huvudménnen anserSkolverketatt det ar positivt att aven

de enskilda huvudménnenskahaenfrihetatt sjalva avgéra vilkeneller vilka av

de tillatna urvalsgrunderna som ska giilla vid varje skolenhet. Liksom fér

forslagen om urvalsgrunder f6r kommunala huvudmani 6.5.1 ovan bedémer

Skolverket samlat att utredningens férslag utgér en rimlig avvagning 1 den

narmare utformningen av det gemensamma skolvalssystemet for de enskilda

huvudménnen.

Skolverket vill har kommentera att f6ljden av forslagenblir att den idag mest

anvanda urvalsgrundenvid fristaende skolor, kétid, inte langre kommervara

mojlig att tillampa. Skolverket hartidigare uttryckt sig positivt kring att det finns

 

' Skolverket (2017). Yitrande éver Mojlighet att anvdndaensérskild kvot vidplacering i

kommunalta skolor. Dur 4.1.2-2017:410.

2 Imf. Skolverket (2017). Yttrande éver Mojlighet att anvdnda ensérskild kvotvidplaceringi

kommunala skolor, Dnr4.1.2-2017:410.
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fristaende skolor som utarbetat varianter av késystem.!? Samtidigt delar

myndighetenutredningens beskrivning av att kétid som urvalsgrund harflera

negativa effekter i relation till skolsegregation.

Precis som fér kommunala huvudman rér forslagen mangaeleveroch i vissa delar

aven barn i forskolan och giller fragor som kan fa mycket stor betydelse for deras

fortsatta utbildning. Det ar darfor viktigt att effekter och konsekvenserfr de

berérda eleverna och barnen analyseras aven gillande enskilda huvudmin.

Avsnitt 6.5.3 Omplacering av elever med hansyntill 6vriga

elevers trygghet och studiero

Skolverkettillstyrker utredningens forslag. Nar systemet for skolplacering gérs

ser Skolverket dock ett behov av en Gversyn av regelverket kring omplacering av

elever med hansyntill 6vriga elevers trygghet och studiero. Skillnaderna mellan

kommunala och fristaende skolor och konsekvenserfdr enskilda elever och olika

elevgrupperbér exempelvis inga i en sadan 6versyn.

Avsnitt 6.5.4 Skolskjuts

Skolverket instammeri utredningens bedémningochtillstyrker utredningens

forslag. Myndigheten har inga invandningari sak motfordndringen av denna

bestémmelse menvill uppmarksammaregeringen pa att behovet av skolskjuts kan

forandras om det nya systemet inférs och mdjlighetentill skolplacering pa grund

av boende nara skolan begransas. Skolverket vill ocksa framhalla att det ar viktigt

att ratten till skolskjuts inte forsvagas om forslaget skulle innebira ett kat behov

av skolskjuts ledertill h6gre kostnader for kommunen.

Avsnitt 9.2.1 Staten beh6verta ett storre ansvar for 6kad

likvardighet

Skolverket instammeri utredningens beddmning. En kompensatorisk

resursférdelning arviktigt for att motverka skolsegregationens negativa effekter.

Skolverket haruttrycktatt staten har har en betydanderoll for den samlade

resurstilldelningen och fér hur resurser fordelas for attméta den minskade

likvardigheten i svensk skola.

Avsnitt 9.2.2 Sla sammanflera av de riktade statsbidragentill

ett sektorsbidrag och tillfor ytterligare resurser

Skolverkettillstyrker utredningens férslag att sla sammanflera av de riktade

statsbidragentill ett sektorsbidrag. Skolverket haller med omatt bidraget ska vara

 

13 Skolverket (2017). Yttrande éver Samlingfor skolan. Nationell strategifor kunskap och

likvardighet (SOU 2017.35) Dnr 2017:725.

'4 Skolverket (2020). Skolverkets ldgeshedémning 2020, Rapport 2020:1
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socioekonomiskt viktat och ar ocksapositivatill att vissa befintliga statsbidrag

kan avvecklasforatt finansiera det av utredningen foreslagna bidraget.

Skolverkethartidigare framfort att de riktade statsbidragen behéverbli firre. !°

Nuvarande ordningriskerar att paverka likvardigheten nar mindre kommuner,

som ofta har stérst behovav statligt stéd, har svart att m6ta de krav som kopplas

till olika statsbidrag. Skolverket hartidigare identifierat systematiska skillnaderi

hur olika huvudmén utnyttjar statsbidragen och att det riskerarledatill att

eleverna far olika forutsattningar beroende pa vari landet de bor. Skolverket har

ocksasett hur statsbidraget fér starkt likvardighet och kunskapsutveckling av

huvudmanriskerar anvandastill kortsiktiga insatser snarare 4ntill mer langsiktiga

investeringar.!°

Skolverket har i flera sammanhangfort fram att huvudmannen fordelar en for

liten andelav de totala resurserna utifran socioekonomiskt betingade behov. !”

Samtidigt visar Statskontorets utvardering av statsbidragetfor likvardig skola att

huvudman har mangaolika aspekter av likvardighetatt ta hansyntill, och att inte

alla aspektertacks in av socioekonomiska parametrar.'®

Genomatt befintliga bidrag kan avvecklasfor att finansiera det av utredningen

foreslagna bidraget uppnar man en enklare hantering ochstérre flexibilitet for

huvudménnen. Skolverket har inte méjlighet att inom ramen for detta yttrande

gora en fullstandig analys av vilka bidrag som bordeinférlivasi det nya bidraget

menser fram emot att medverkai ett kommandeanalysarbete.

Avutredningensférslag framgaratt sektorsbidraget aravsett att riktastill

forskoleklass, grundskola och grundsarskola. Darmed exkluderas andra

skolformer och huvudmdn somi dag omfattas avflera statsbidrag, framforallt

gymnasieskolan. Konsekvenserna av detta bér analyseras vidare innan befintliga

bidrag avvecklas.

Utredningenforeslar att det nya sektorsbidraget arligen ska uppga till summan av

de avvecklade statsbidragen samtett ytterligare tillskott pa 3 miljarder kronor.

Sektorsbidraget skulle, likt nuvarandestatsbidrag forlikvardig skola, ha ett syfte

som arrelativt 6vergripande ochi stor utstrackning lamnarfritt for havudmannen

att valja vilka insatser man vill genomfora. Av Statskontorets utvardering av

statsbidraget forlikvardig skola framkommeratt de flesta huvudmén anvant

statsbidrag pa avsett vis och medgoda erfarenheter. Samtidigt beskrivs att

forutsattningarna och formaganatt analysera behovoch utformainsatser har

varierat mellan huvudmannen, ochatt de huvudmiénsominte fran bérjan hade en

 

'S Se exv. Skolverket (2017). Skolverkets légesbedémning 2017. Rapport 455.

'6 Skolverket (2020). Skolverkets ldgesbedémning 2020, Rapport 2020:1

'7 Se exy. Skolverket (2017). Yétrande dveravsnitt 8.2 Okat nationellt ansvarfor skolans

Jinansiering i Skolkommissionens betdinkande (SOU 2017:35). Dn2017:725.

'8 Statskontoret (2020). Utvairdering av likvardighetsbidragettill skolan. En lagesrapport. Rapport
2020:11.
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klar bild 6ver vilka behov och insatser som skulle prioriteras inte varit lika ndjda

medsatsningenseffekter.'? Skolverket vill i det sammanhangetlyfta fram vikten

av att ge stéd till huvudmannen att genomféra analyser av utvecklingsbehovi

verksamheten.

Samtidigt vill Skolverket ocksa flaggafor att det kan finnas en podingi att en

*uppskalning”till ett stort bidrag som ersiitter flera mindre sker gradvis. Med en

gradvis upptrappning skulle de utmaningar som lyfts fram inom statsbidrag for

likvardig skola kunnaanalyseras och hanteras innan ytterligare medel inkluderas.

Avsnitt 9.2.3 Férandra berakningen av grundbeloppet

Skolverkettillstyrker utredningens forslag och instammeri utredningens

beskrivning av att kommunerhar kostnader koppladetill sitt huvudmannaansvar

som enskilda huvudmaninte har. Detta skulle kunna motivera att ett avdrag pa

grundbeloppet gors for dessa merkostnader. Att respektive hemkommunskulle

ansvara for berakningen av avdraget skulle ha fordelen att dessa berakningarblir

merrattvisande utifran de lokala forsattningarna. Samtidigt ar det bland annat av

detta skal svart att fullt ut 6verblicka konsekvensernafr forutsattningarna for de

enskilda huvudménnen.

Avsnitt 9.2.4 Skolpengenféljer i vissa fall eleven med viss
fordrdéjning

Skolverkettillstyrker utredningens forslag. Idag saknasreglering av narbidragtill

enskilda huvudméanskajusteras i samband med att enelev bytertill en skola med

annan huvudman. Avsaknadav reglering innebaratt huvudmiin kan kommaatt fa

olika ekonomiska f6rutsattningar beroende pa i vilken kommun en skolenhetar

placerad. Vad giller det foreslagna tidsspannet pa tva manaderframstar det som

rimligt eftersom det efter ett skolbyte ofta kvarstar kostnader hos den skola eleven

lamnar

Avsnitt 9.2.5 Uppféljning av hanteringenavtillaggsbelopp

Skolverketinstaémmeri utredningens bedémningatt dagens bestiimmelser och

ordning f6r beslut omtillaggsbelopp foreleveri fristaende skolor som harett

omfattande behovavsiirskilt st6d behéverutredas vidare

Avsnitt 9.2.6 Fragan om ett stérre statligt sektorsbidrag

behoverutredasvidare

Skolverkettillstyrker utredningens forslag. Skolverket hartidigaretillstyrkt att det

bortillsattas en utredning omskolansfinansiering. Utredningen belysersamtidigt

en rad olika svarigheter som beh6verutredas vidare innan det ar méjligt att ta

 

') Thid

12 (16)



Skolverket Yttrande

Dnr 4.2.1 - 2020:1055

stallning till specifika forandringar. Skolverkettar darforinte stallningtill

utredningens bedémning.

Avsnitt 10.5.1 Kontinuerlig uppféljning av nationella mal

Skolverkettar inte stallning till utredningens bedémning. Skolforskningsinstitutet,

Skolinspektionen, Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten lamnade

den 11 september 2020 en gemensam redovisning av ’Uppdragtill

skolmyndigheterna om kvalitet och likvardighet (U2020/00734S)till

Utbildningsdepartementet.”° I redovisningen redogér skolmyndigheterna fér hur

framtida nationella malsattningar, indikatorer, delmal och dialog med

skolhuvudm4n kan utformas.

Avsnitt 11 Konsekvensanalys

Utredningen ger inte en heltackande bild av vad en regionalisering skulle innebira

for Skolverkets verksamhet. Myndighetenharvalt att avgrinsa yttrandettill

kommentarerutifran utredningens bedémningari avsnittet 11.3.1 Konsekvenser

for myndigheter.

Regionalisering

Utredningen f6reslar att Skolverket bérfinnastillganglig pa cirka 20 platser

regionalt. I varje region ska detfinnas personal med olika kompetensforatt

hantera myndighetens uppgifter. Det antyds i utredningenatt Atminstone vissa

personella resurser med sarskild kompetens ska kunnaflyttas fran Skolverket

centralt. Det innebaratt Skolverket i samband med enregionalisering skulle

stallas infor en omlokalisering men sannolikt 4ven av en utdkning av

personalvolymerna.

Att ha lokaler pa cirka 20orteri landet istallet for en stérre lokal pa en ort ar

dyrare och mer komplextatt driva. Férutom lokalhyratillkommerkostnaderfér

till exempel sakerhet, it-infrastruktur, arbetsplatsservice och underhall av

lokalerna.I ett initialt skede kan en rad kostnadsdrivande férandringari lokaler

beh6va géras fér att verksamheten pa sikt ska kunna bedrivas kostnadseffektivt

meden likvardig kvalitet. Om en samlokalisering kan ske med andra myndigheter

bér man kunna samverka kring olika supportfunktioner, vilket i en forlangning

kan innebara lagre kostnad och mindre paverkan pa miljén.

Omlokalisering av verksamhet och utdékning av personalvolymerna medfér

kostnader for omstrukturering och hégre lénekostnader som sannolikt behéver

finansieras med utdkade anslag. En regionalisering medfér ocksA utékade OH-

kostnaderf6r bland annat stédjande personal, lokalkostnaderochit. Utredningen

bedémeratt extra OH-kostnaderrelaterade till en regionalisering kommeratt

 

20 Regeringsredovisning 2020-09-11, Dnr: Skolfi 2020/14, Skolinspektionen 2020:2331, Skolverket

2020:545, SPSM1 STY 2020/306
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kunna tackas av nuvarande ram. Skolverket gér bed6mningenatt en

regionalisering kommer medféra markant hdjda OH-kostnader ochatt dessa

Skade kostnader inte kommeratt kunna rymmasinom befintligt anslag.

Nytt skolvalssystem

Kostnad fér implementering av ett skolvalssystem beror pa komplexiteten av valt

system. Aventillganglighet av egen kompetens ochresurser kontra konsultstod

paverkar kostnadsbilden. De 50 mnkrper ar som utredningen foreslar for

implementering av skolvalssystem kan vara en rimlig niva men berorpa vilket

system som valjs och om det ar inhyrd eller egen personal som implementerar

systemet. Pa sammasatt paverkas kostnadsbilden fér den lépande forvaltningen.

Detar svart att uppskatta behovet av bland annat antalet supporttekniker utan att

veta vilket systemstéd som ska anvandas. De foreslagna 26 mnkrfor férvaltning

av ett skolvalssystem framstar som lagt da vissa typer av kompetenser inom it ar

svara att rekrytera och konsulter darfér kan beh6va anvandas.

Lépande kostnaderf6rservrar och évrig teknisk utrustning far heller inte

underskattas. Licens- och supportkostnader for system av dennastorlek med

manga anvandare och krav pa hég kapacitet under skolvalstider kan vara

betydande och kommersannolikt att behéva finansieras med utékade anslag.Infér

uppstarten av ett gemensamtskolvalssystem kommerdet finnas behov av

personal som informerar huvudman om det nya regelverket och det nya systemet

och som samlarin uppgifter om och bedémerde urvalsgrunder som

huvudménnenavseratt anvanda nar skolvalssystemettas i bruk. Utredningen

féreslas att Skolverket ska tillforas 17,5 mnkr undertva ar for 10 arsarbetskrafter

for administrativa uppgifter och 10 arsarbetskrafter for utbildande uppgifter. Det

ar mycket som4roklart nar det galler denna hantering och det ar darférsvart att

bedéma om de uppskattade resurserna ar rimliga. Att det kommerkriivas extra

mycket resurser vid inforandet av ett gemensamt skolvalssystem ar uppenbart

Malgrupperna kommeratt ha behovavett kontinuerligt stéd av information och

stéd i skolvalsfragor. Aven om sadan information kommeratt finnasatt tillga i

skolvalssystemet kommerSkolverket ocksa att behdvatillhandahalla denna

informationvia andra kanaler. Antalet fragor fran malgrupperna kommertroligen

att 6ka vasentligt om Skolverket tar ver ansvaret fér skolplacering fran

kommunerna. Kostnaderfér detta behévertas i beaktande.

Ompro6vningar/6verklagandenav skolplaceringar

En konsekvens sominte harbelysts i utredningen ar de kostnader som kommeratt

uppsta relateradetill omprévningar och dverklagandenav skolplaceringartill

f6ljd av Skolverkets utékade uppdragatt hantera skolval och skolplaceringar,

nagot som beh6verutredas narmare.
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Sektorsbidrag

Avutredningen framgaratt Skolverkets regionala organisation ska félja

huvudmannensarbete med sektorsbidraget genom att ge dem stéd i saval

planerings-, genomférande- och uppféljningsfasen. Sasom det i utredningen

antyds att Skolverket ska st6tta huvudmanneni bidragsarbetet, artill stora delar

ett nytt arbetssatt for Skolverket. Det innebdr sannolikt att Skolverket behéverse

ver arbetssatt och hur olika kompetenser pa Skolverket ska samspela med

varandraf6r att bade stétta huvudmannen samtatt handligga sektorsbidraget.

Varje forandring av statsbidragen innebar behov av utvecklingsinsatseri

handlaggningssystemet. Storlek pa utvecklingen ar beroende av hur mycket av

tidigare lésningar som garatt ateranvianda. Farre bidrag somistillet betalas ut

som sektorsbidrag medforfarre bidragsbeslut. Samtidigt foreslar utredningenatt

Skolverket ska stédja huvudmannen medplanering-, genomférande och

uppféljning vilket medf6r mer arbete an det arbete som idag laggs pa

handlaggningen av bidragen. Darutéver kommerett antal bidrag, oklart hur

manga,att finnas kvar vilka kommerkravatraditionell bidragshandlaggning. Det

ar darfor svart i nulaget att uppskatta dels om 40 mnkr aren rimlig arlig kostnad

foratt hantera det nya sektorsbidraget, dels om detta ryms i nuvarande ram for

denna hantering da det ar oklart hur manga som behéverhantera de bidrag som

inte kommeratt inga i sektorsbidraget.

Uppf6ljning

Utredningen foreslar 10 arsarbetskrafter for uppfOljning och analys av skolvalet

och utvecklingen i regionerna till en kostnad om 9 mnkr, varav 5 mnkrskulle

tillf6ras Skolverket. I det har skedet ar det oklart hur mycket resurser som

kommeratt behévas for dessa uppgifter men Skolverketser positivt paett tillskott

om 5 mnkrda férslaget innebirdelvis nya uppgifter for myndigheten.

Internationellt rad

Utredningen bed6meratt ett internationellt rad med uppgift att folja och lamna

radgivande synpunkter kring arbetet med de nationella malsattningarna kommer

att beh6vainrattas vid myndigheten. Nagra kostnaderfor detta tas inte uppi

utredningen mentroligtvis skulle ett sadant rad medfora kostnaderfor bland annat

ersattning till medlemmari radet ochresor.
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