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Kommunfullmäktige

Dnr KS-2020-591

§ 158.

Svar på motion från Irmeli Bellander (L) om att fortsätta
redovisa skolresultat

Beslut
Kommunfullmäktige bifaller yrkande 1 och 2 i motionen och avslår yrkande 3, med
hänvisning till yttrande från barn- och utbildningsnämnden. (Bilaga 6)
Ärendebeskrivning
Irmeli Bellander (L) yrkar i motion daterad 2020-09-14 att:
1. Östhammars kommun fortsätter att redovisa resultat från våra skolor.
2. Utbildningsförvaltningen i dialog inbjuder vår nya friskola, Vattenfallgymnasiet, att
göra det samma.
3. Utbildningsförvaltningen tar kontakt med motsvarande förvaltningar i de kommuner
Östhammars kommun har samverkansavtal med och föreslår att även dessa redovisar
resultaten.
Beslutsunderlag
 Motion
 Yttrande från barn- och utbildningsnämnden
 Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden
Ärendets behandling
Motionen väcktes på fullmäktiges sammanträde 2020-09-22, § 120 och överlämnades till
kommunstyrelsen för beredning. Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen
2020-11-05, § 128.
På kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-17, § 351, behandlades ärendet med förslag till
beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att delvis bifalla motionen i enlighet
med yttrande från barn- och utbildningsnämnden. Utskottet beslutade: Kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutar att ärendet går till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. Ärendet
förtydligas till kommunstyrelsens sammanträde.
Dagens sammanträde
Yrkanden
Tomas Näslund (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Tomas Näslunds (S) yrkande och finner att
kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutet skickas till
 Motionären
 Webbredaktör för publicering på kommunens webbplats, motioner
 Barn- och utbildningsnämnden
Utdragsbestyrkande

Justerarsignaturer
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Motion att fortsätta redovisa skolresultat
Skolverket har från och med denna månad slutat med att publicera statistik om
enskilda skolor vilket i praktiken innebär en dödsdom för ett öppet och demokratiskt
skolsystem. Beslutet är en konsekvens av att Statistiska centralbyråns nya policy
vann laga kraft i kammarrätten i Göteborg i december förra året, och innebär alltså att
vad som tidigare har varit självklara offentliga handlingar, som betyg, resultat på
nationella prov, andelen behöriga lärare och antal elever, nu blir hemligstämplat. Det
är ett hårt slag mot offentlighetsprincipen när fullständigt basal information göms
bakom sekretess, och som så ofta förr är det ytterst eleverna som drabbas.
Den statistik och information Skolverket tills nu offentliggjort vittnar om vilka skolor
och arbetssätt som faktiskt fungerar, och är därmed extremt viktig i kampen för en
jämlik kunskapsskola. Det finns otaliga exempel på när man med hjälp av den
sortens siffror kunnat jämföra skolor, synliggöra problem, kräva ansvar och faktiskt
åtgärda dem.
Den dom som nu Skolverket tvingas arbeta efter är inte bara ett hån mot
offentlighetsprincipen som sådan, utan kanske främst gentemot de elever och
föräldrar som förlorar möjligheten att jämföra skolor. Ett skolsystemm som grundar
sig i valfrihet och konkurrens är ofullständigt utan informationsfrihet.
Utan tillgång till information kan man inte anta att elever och föräldrar ska kunna göra
ett informerat skolval. Transparens är själva grundbulten för att systemet ska fungera
och kunna motiveras. Domen blir därför ett typexempel på när man lyckats kasta ut
barnet med badvattnet.
YRKANDE
Liberalerna anser att lagstiftningen måste ses över men i väntan på förändring, som i
nuläget verkar dröja, yrkar Liberalerna att:
1. Östhammars kommun fortsätter att redovisa resultat från våra skolor.
2. Utbildningsförvaltningen i dialog inbjuder vår nya friskola, Vattenfallgymnasiet, att
göra det samma.
3. Utbildningsförvaltningen tar kontakt med motsvarande förvaltningar i de kommuner
Östhammars kommun har samverkansavtal med och föreslår att även dessa
redovisar resultaten.
2020-09-14
För Liberalerna i Östhammar
Irmeli Bellander

Yttrande
Datum
2020-11-05
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Barn- och utbildningsnämnden

Yttrande avseende motion från Irmeli Bellander (L) om att fortsätta
redovisa skolresultat

Ärendebeskrivning
Irmeli Bellander (L) yrkar i motion daterad 2020-09-14 att:
− Östhammars kommun fortsätter att redovisa resultat från våra skolor.
− Utbildningsförvaltningen i dialog inbjuder vår nya friskola, Vattenfallgymnasiet, att
göra det samma.
− Utbildningsförvaltningen tar kontakt med motsvarande förvaltningar i de kommuner
Östhammars kommun har samverkansavtal med och föreslår att även dessa redovisar
resultaten.
Yttrande
Regeringen arbetar med att ta fram lösningar för att statistik från och med den 1 september
2020 och framåt ska kunna publiceras igen.
Östhammars kommun kommer fortsatt, liksom tidigare, att redovisa resultaten från våra
skolor. Det ingår i alla skolors systematiska kvalitetsarbete.
Barn- och utbildningsförvaltningen kommer att ställa frågan till de två fristående
gymnasieskolorna, Vattenfallsgymnasiet och Wilhelm Haglunds gymnasium, om de kommer
att fortsätta redovisa resultaten framöver och om Östhammars kommun får ta del av dessa
resultat.
Barn- och utbildningsförvaltningen menar att det inte är rimligt att ta kontakt med de
kommuner där elever från Östhammars kommun studerar i. Av eleverna i Östhammars
kommun studerar ungefär hälften i en annan kommun.

