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Yttrande gällande betänkandet En mer likvärdig
skola (SOU 2020:28)
Statistiska centralbyråns (SCB) yttrande begränsas till synpunkter
som rör myndighetens verksamhet i egenskap av statistikansvarig
myndighet och producent av statistik.
Sammanfattning
Utredningen omfattar förskoleklass, grundskola och grundsärskola.
Förslagen i utredningen påverkar i detta skede inte
statistikverksamheten hos SCB. På sikt kan dock de kvalitetsbrister i
statistiken avseende kostnader som påpekats av utredningen leda till
förändringar i statistikinsamlingen.
Utredningen påpekar att det finns kvalitetsbrister i den statistik
avseende kostnader som Skolverket publicerar och som baseras på
det kommunala räkenskapssammandraget som SCB samlar in.
Uppgifterna bedöms fungera väl på aggregerad nivå men sämre när
det gäller fördelning över kostnadsslag och på kommunnivå.
Utredningen menar därför att ett utvecklingsarbete behöver
genomföras vad gäller de uppgifter som Skolverket publicerar om
skolans kostnader. Ett syfte är att på ett bättre sätt kunna analysera
vilka effekter de omfattande skillnaderna i resurser till skolor i olika
delar av landet får på elevernas resultat.
SCB ställer sig positivt till ett utvecklingsarbete som dock bör ta
hänsyn till att det inte är enkelt att åtgärda de kvalitetsbrister som
nämns eftersom insamlingen av uppgifter om kostnader är beroende
av den information som finns i skolornas bokföringssystem.
SCB:s ställningstagande
Eftersom förslagen i utredningen inte i nuläget påverkar
statistikverksamheten, så har SCB inga synpunkter på de aktuella
förslagen. SCB är positiva till att i samarbete med Skolverket bidra till
utvecklingsarbete när det gäller tillgänglighet och tillförlitlighet i
statistik som kan leda till förbättrade möjligheter att kvantitativt följa
upp likvärdigheten i svensk skola. Detta rör bl.a. de kvalitetsbrister i
uppgifter om kostnader som tagits upp av utredningen. SCB anser
dock att ett sådant utvecklingsarbete bör ha en bredare ansats och
även exempelvis titta på behovet av statistik om skolan när det gäller
barn och ungdomar med funktionsnedsättningar samt även statistik
om elevhälsovård och elever som fått särskilt stöd i grundskolan.
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Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Joakim Stymne i
närvaro av biträdande generaldirektör Helen Stoye, avdelningschef
Magnus Sjöström, enhetschef Katarina Wizell samt Ann-Charlott
Larsson, föredragande.
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