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Yttrande över Ökad statlig närvaro i
Härnösand
Fi2019/02399/SFÖ
Skolinspektionen har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet av utredningen
om statlig verksamhet i Härnösand (SOU 2019:33).
Då förslagen inte berör Skolinspektionens verksamhet, avstår myndigheten från att
yttra sig över dessa. Med anledning av diskussionen i betänkandet om annan verksamhet som har koppling till dagens statliga etableringar i Härnösand och kommunens
långa tradition som utbildningsort, vill Skolinspektionen dock ta tillfället i akt att framföra ett par synpunkter avseende genomförbarheten i dessa idéer.

2.2.4 Idé er som framförts till utredningen
En idé som diskuteras är att Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)
och Skolinspektionen skulle kunna samordna vissa av sina stödfunktioner, såsom en
gemensam webb, en gemensam arkivfunktion och ett gemensamt skoljuridiskt stöd.
Skolinspektionen förstår tanken att de tre skolmyndigheterna som vänder sig till
samma målgrupper även borde kunna dela på många funktioner och därmed få ett effektivt resursutnyttjande. En gemensam ingång på webben skulle kunna vara en sådan
möjlighet eftersom målgrupperna och allmänheten kan ha svårt att skilja mellan skolmyndigheternas olika uppdrag.
Däremot, när det kommer till myndigheternas sakfrågor så har vi tre olika uppdrag.
Skolverket och SPSM har normerande respektive utvecklande uppdrag medan Skolinspektionen har ett tillsynsuppdrag. En anledning till att Skolverket delades var just att
en myndighet inte kan ha både ett normerande uppdrag och samtidigt ha tillsyn över
vad man själv beslutat. Skolinspektionen har även tillsyn över SPSM. Vidare har Skolverket det nationella uppföljningsuppdraget av det svenska skolväsendet, vilket inte är
att likställa med Skolinspektionens tillsyn och kvalitetsgranskningar som grundar sig på
en behovsanalys. Bland annat mot den bakgrunden bedömer Skolinspektionen det
som olämpligt att skolmyndigheterna skulle dela det skoljuridiska stödet.
Ytterligare en uppgift av till synes gemensam karaktär är handläggning av ärenden. I
Skolinspektionens fall handlar det om tillståndsprövning av fristående skolor. Skolinspektion vill därför tillägga att om diskussionen även kommer att föras angående att
även Skolinspektionens handläggning borde flyttas till Härnösand, att handläggning
vad det avser enskilda huvudmän skiljer sig markant från exempelvis Skolverkets handläggning av ansökan om lärarlegitimation. En flytt skulle även innebära ett års tapp i
verksamheten.
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Skolinspektionen är även genom den så kallade ägar- och ledningsprövningen (skollagen [2010:800] 2 kap. 5 § och 26 kap. 4 §) och den ekonomiska granskning som genomförs, inte enbart inom tillståndsprövning utan även inom tillsynsverksamheten,
också beroende av ett personligt samarbete med Säkerhetspolisen, Ekobrottspolisen
med fler, där vi inte kan dela uppgifter på annat sätt än muntligt.
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