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Yttrande över En mer likvärdig skola - minskad skolsegregation och 

förbättrad resurstilldelning, SOU 2020:28 

 

Riksförbundet FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna 

med intellektuell funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv. Vi är cirka 26 000 medlemmar 

i 150 lokalföreningar runt om i landet. Personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras 

närstående är medlemmar i FUB liksom många andra som delar vår grundsyn. 

 

Sammanfattning 

 

FUB instämmer i utredningens uppfattning av att mycket mer behöver göras för att uppnå 

likvärdig i skola och minska skolsegregationen i landet. Vi menar att funktionsrättsperspektivet 

saknas i de begreppsliga resonemangen och likväl i analysen av vilka förutsättningar som krävs 

för att uppnå likvärdig i skola och minska skolsegregationen i landet.  

Trenden i svensk skola med den kraftigt ökade spridningen i skolornas kunskapsresultat sedan 

början av 1990-talet är mycket allvarlig. Likaså att dessa ökande skillnader mellan skolor i 

mycket hög grad kan hänföras till ökad skolsegregation. Att elever blir allt mer uppdelade mellan 

olika skolor utifrån socioekonomisk bakgrund och migrationsbakgrund måste stävjas. Vår 

uppfattning är att alla skolor ska spegla samhällets mångfald.  

 

För att få en likvärdig skola behöver man se till mer än de socioekonomiska förutsättningarna. 

Elever med funktionsnedsättning behöver också omfattas av perspektivet, inte minst för att dessa 

ofta nekas insatser som behövs med hänvisning till just att ekonomiska resurser saknas. 

En utgångspunkt för hur vi vill se svensk skola är FN:s konvention om rättigheter för personer 

med funktionsnedsättning och FN kommitténs allmänna kommentarer nr 4 kring artikel 24 som 

handlar om utbildning. Vi menar att denna utredning, liksom många andra utredningar, saknar ett 

funktionsrättsperspektiv. Ett av skälen för detta är att det saknas fakta och kunskaper om hur stor 

gruppen elever med behov av anpassningar eller särskilt stöd är. Det saknas därmed också 

kunskaper om hur skolan fungerar för dessa elever, om insatserna är adekvata och ger önskat 

utfall. 
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I oktober gick SPSM och MFD ut i en gemensam skrivelse 1där de påpekar behovet av statistik 

på området. De skriver bland annat att utan statistik som gör det möjligt att följa upp 

måluppfyllelse går samhället miste om viktig information som bidrar till att utveckla skolors 

arbete. Kan man inte följa hur det går genom hela skolväsendet saknas förutsättningar för att 

varje verksamhet och del i utbildningen ska utvecklas för att bättre leva upp till målsättningen att 

utbildningen ska vara likvärdig.  

 

I det följande utvecklar vi våra synpunkter på delar av förslaget. Riksförbundet FUB tillstyrker 

alternativt har inga invändningar på de förslag som inte omnämns i yttrandet. 

 

3.12.1 Staten bör ta ett större ansvar för skolans likvärdighet bl.a. genom att Skolverket 

etableras regionalt 

FUB instämmer i utredningens bedömning.  

FUB vill dock tillägga att det är viktigt med en regional samverkan, inte bara med SPSM, utan 

också med Skolinspektionen. Det är viktigt att skolmyndigheterna får en tydlig roll i arbetet för 

en likvärdig skola och kan agera samordnat. 

Vår samlade uppfattning är att Skolverket har hamnat för långt ifrån skolorna. Även 

Skolinspektionen måste bli bättre på att arbeta stödjande mot skolan. SPSM kan ofta ha svårt att 

komma in på de skolor som har störst behov och där kan en ökad regional närvaro underlätta.  

Riksrevisionens granskning av grundsärskolan2 visar tydligt att inte grundsärskolans behov av 

stöd har tillgodosetts. Den visar också att grundsärskolan inte omfattats av Skolverkets 

uppföljningar och utvärderingar i samma utsträckning som grundskolan. Det innebär att det finns 

begränsad information  kunskapsutvecklingen för eleverna i grundsärskolan och 

förutsättningarna för att de ska kunna utveckla sina kunskaper. Vi menar att det är nödvändigt att 

Skolverket och andra skolmyndigheter tar ett tydligare ansvar för grundsärskolan både i 

avseende att stödja och följa upp undervisningen. 

 

4.6.1 Aktivt verka för en allsidig social sammansättning  

 

FUB tillstyrker utredningens förslag. 

 

FUB välkomnar att det i skollagen skrivs in att huvudmannen ska verka för en allsidig social 

sammansättning av elever på sina skolenheter. Likaså att rektors ansvar för detta skrivs in i 

läroplanerna. Vi menar dock att funktionsrättsperspektivet saknas i de begreppsliga 

resonemangen och likväl i analysen av vilka förutsättningar som krävs för att en allsidig social 

sammansättning ska kunna bli verklighet. I bakgrunden till förslaget saknas överlag djupare 

resonemang kring elever med funktionsnedsättning och det framgår inte om dessa också är 

tänkta att ingå i begreppet allsidig social samansättning. I utredningens förslag omfattas inte 

grundsärskolan med motivationen att ”många huvudmän har bara en eller ett fåtal sådana skolor i 

sin organisation och eleverna inom dessa skolformer är därför ofta bosatta i ett stort 

upptagningsområde och kan därmed antas ha olika socioekonomisk bakgrund”.  

Utredningen menar samtidigt att allsidigt sammansatta skolor medför goda möjligheter för 

elevers utveckling i avseenden som kvalifikation för arbetsliv, socialisation och personlig 

utveckling. Vidare menar utredningen att i mötet mellan elever med olika bakgrund kan skolan 

fylla sin roll som mötesplats och därmed också vara av grundläggande betydelse för den svenska 

demokratin.   

 

 
1 https://www.spsm.se/contentassets/e738ae87431840eb81c6617f8d2b148c/skrivelse---behov-av-statistik-om-

funktionsnedsattningar.pdf 
2 Grundsärskolans kunskapsuppdrag – styrning, stöd och uppföljning (RiR 2019:13) 

https://www.spsm.se/contentassets/e738ae87431840eb81c6617f8d2b148c/skrivelse---behov-av-statistik-om-funktionsnedsattningar.pdf
https://www.spsm.se/contentassets/e738ae87431840eb81c6617f8d2b148c/skrivelse---behov-av-statistik-om-funktionsnedsattningar.pdf
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Vi anser att huvudmän i mycket högre grad ska sträva efter att elever inom grundsärskolan och 

grundskolan får samma möjlighet och rätt till att vara delaktiga i en skolmiljö där alla elever är 

inkluderade. Här anser vi att det behövs en starkare styrning och stöd ifrån skolmyndigheterna. 

Vi hör via våra medlemmar att mindre särskolor flyttas ut ifrån grundskolans lokaler för att slås 

ihop i större enheter i egna lokaler, ibland med stora avstånd till närmaste grundskola. Det ger 

helt fel signaler och bidrar starkt till ökad segregationen mellan elever och är tvärt emot 

intentionerna att aktivt verka för en allsidig social sammansättning.  

Vi anser att en skola för alla och en inkluderande utbildning förutsätter ökad samverkan mellan 

skolformerna. Med inkludering menar vi rätt att delta i det sociala livet i skolan (både i 

undervisning och fritid), rätt att delta utifrån de egna förutsättningarna, att få göra sin röst hörd 

samt en reell möjlighet att påverka utbildningen. Det innebär även att skolformerna ska 

samlokaliseras så långt som möjligt. 

 

FUB:s grund i FN:s funktionsrättskonvention innebär att varje skola ska spegla samhällets 

mångfald. Elever med funktionsnedsättning är en del av denna mångfald och måste därför 

inkluderas i resonemangen om en allsidig social sammansättning. Vi vet att elever med 

funktionsnedsättning inte välkomnas i alla skolor med hänvisning till urval eller till ekonomiska 

eller organisatoriska kostnader. Vi vet att en lägre grad elever med funktionsnedsättning går 

vidare till högre utbildning, vi vet också att personer med funktionsnedsättning i högre grad än 

personer utan funktionsnedsättning riskerar att hamna i fattigdom3.4  

Vi menar att hänsyn till dessa faktorer också måste med när man diskuterar begreppet en allsidig 

social sammansättning. För att elever med funktionsnedsättning ska ges samma möjlighet till 

social rörlighet som andra elever, krävs att skolan kan erbjuda en inkluderande lärmiljö, där 

behoven hos alla elever uppmärksammas och kan tillgodoses. Om elever med 

funktionsnedsättning ska omfattas av resonemanget om allsidig social sammansättning måste 

också skollagen skapa förutsättningar för detta.  

 

Vi har i många sammanhang tidigare anfört att vi vill se en ändring av skollagens bestämmelser 

om att kommuner kan neka tilläggsbelopp för elever med funktionsnedsättning på grund av 

ekonomiska och organisatoriska svårigheter för kommunen. Detsamma gäller bestämmelser om 

skolskjuts, där rätten till skolskjuts även fortsättningsvis föreslås vara kopplad till principen om 

skolplacering i rimlig närhet till hemmet. Även fortsättningsvis kan hemkommunen därmed 

hänvisa till ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för att avslå ansökan om skolskjuts. 

Många elever med funktionsnedsättning har behov av skolskjuts, här omfattas elever med 

rörelsenedsättningar, men även elever med kognitiva funktionsnedsättningar eller kronisk 

sjukdom kan ha behov av skolskjuts. Så länge dessa bestämmelser kvarstår i skollagen har inte 

elever med funktionsnedsättning samma möjligheter som andra att välja skola och omfattas 

därmed inte heller av det fria skolvalet. Ska målet med en likvärdig skola bli verklighet, måste 

dessa skrivningar tas bort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/halsa-i-olika-grupper/funktionsnedsattning/halsan-

hos-personer-med-funktionsnedsattning/ 
4 https://www.fub.se/wp-content/uploads/2020/02/F%C3%A5ngad-i-fattigdom-2020.pdf 
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5.7.1 Ansökan om skolplacering  

 

FUB tillstyrker utredningens förslag. 

 

Vi tillstyrker förslaget men menar att förutsättningen för att ett aktivt skolval ska kunna tillämpas 

är att alla skolor både kommunala och fristående har en beredskap för att ta emot den mångfald 

av elever som finns i verkligheten. Det aktiva valet kommer inte att förändra situationen för 

elever med funktionsnedsättning så länge inte alla skolor, både kommunala och fristående, har en 

beredskap som omfattar en inkluderande och tillgänglig lärmiljö och att kunna ge elever extra 

anpassningar eller det särskilda stöd som behövs. Vi anser också att det fria skolvalet även ska 

omfatta elever med intellektuell funktionsnedsättning. Elever med intellektuell 

funktionsnedsättning ska ha samma möjligheter som andra att välja att gå i fristående förskola, 

grundsärskola eller gymnasiesärskola alternativt i annan kommuns förskola eller skola.  

FUB vill också poängtera vikten av att elever vars vårdnadshavare inte gjort ett aktivt val, ges 

alternativ utifrån närhetsprincipen. Det är också av stor betydelse att vårdnadshavare på olika sätt 

uppmanas att göra ett aktivt val och för att det ska vara möjligt krävs tillgänglig information om 

skolvalet och om vilka alternativ som finns i olika format och på olika språk.  

 

 

5.7.3 Skolverket ska ansvara för skolvalssystemet  

 

FUB tillstyrker utredningens förslag med viss reservation.  

 

Vi anser att det kommer ställa stora krav på Skolverket och förutsätter en god regional och lokal 

förankring. Vi ser också en risk att ansvaret blir delat mellan skolhuvudmän och Skolverket och 

kan innebära en osäkerhet i kontakten mellan skolan och vårdnadshavare. För elever med 

funktionsnedsättning är kontakten mellan vårdnadshavare och skola oerhört viktig och ofta en 

förutsättning för att eleven ska få det stöd den behöver. Det är ytterst viktigt att vårdnadshavare 

till elever med funktionsnedsättning får tillgång till stöd och handledning i valprocessen. Vi 

anser också att Skolverket behöver arbeta fram stödstrukturer för att möta vårdnadshavares olika 

förutsättningar för att göra informerade och välgrundade skolval. 

 

 

5.7.5 Skolbyte sker vid terminsstart som huvudregel  

 

FUB avstyrker utredningens förslag. 

 

Att skolbyte endast ska kunna ske vid terminsstart menar vi begränsar möjligheten att motverka 

de negativa konsekvenserna av ett mindre lyckat skolval. Om det felaktiga skolvalet 

uppmärksammas under höstterminen bör det vara möjligt att så snart som möjligt byta skola. På 

samma sätt kan det dröja till mitten av vårterminen innan insikten om det felaktiga skolvalet 

sjunker in. För en elev med funktionsnedsättning med behov av extra anpassningar och särskilt 

stöd kan brister eller behov som skolan inte kan möta, uppmärksammas efter hand. Vi ser en 

osäkerhet att bedömningen av huruvida en elev har särskilda skäl att byta skola ska göras av 

rektor och vårdnadshavare tillsammans. Vi menar  att uppfattningen och tolkningen av vilka 

särskilda skäl som skulle föranleda ett möjligt skolbyte ofta skiljer sig mellan rektor och 

vårdnadshavare. Vi undrar således vem som avgör frågan i det fall det finns helt olika 

uppfattningar. Vi ser också en risk för att skolbyten kommer ta lång tid med tanke på att 

Skolverket ska hantera skolbytet och erbjuda en ny skolplacering 
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5.7.6 Överklagande av Skolverkets beslut 

 

FUB tillstyrker utredningens förslag, men avstyrker den del som handlar om avsteg från en 

vårdnadshavares önskemål om skolplacering med hänvisning till att den önskade placeringen 

skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen. 

 

5.7.7 Sekretess hos Skolverket 

 

FUB tillstyrker utredningens förslag.  

I det fall Skolverket kommer att hantera skolvalen så menar vi att är det nödvändigt med 

sekretess.  

 

5.7.8 Skolor vars verksamhet inte sammanfaller med stadieindelningen 

 

FUB tillstyrker utredningens förslag. 

Vi delar utredningens analys och menar att är det nödvändigt att se över hur friskolornas 

etablering påverkar helheten i utbudet av skolplatser inom en kommun. 

 

6.5.1 Principer för placering och urvalsgrunder för skolor med kommunal huvudman  

6.5.2 Principer för mottagande och urvalsgrunder för skolor med enskild huvudman 

 

FUB tillstyrker delvis utredningens förslag.  

 

FUB tillstyrker inte det förslag som även fortsättningsvis innebär att en vårdnadshavares 

önskemål om skolplacering ska kunna frångås om den önskade placeringen skulle medföra 

betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen. Vi skulle dessutom 

gärna se en definition av vad betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter innebär.  

Att en kommun kan frångå en vårdnadshavares önskemål om skolplacering anser vi innebär en 

tydlig inskränkning av det fria skolvalet för elever med funktionsnedsättning. Principen påverkar 

barn med funktionsnedsättning i högre grad än andra barn, eftersom barn med 

funktionsnedsättning ofta behöver fler anpassningar, som både är resurskrävande personellt och 

organisatoriskt än barn som saknar funktionsnedsättning. Därmed blir principen diskriminerande 

för barn med funktionsnedsättning som också har stora stödbehov. Vårdnadshavare till barn med 

funktionsnedsättning gör vanligen väl genomtänkta skolval, som bygger på noggranna 

efterforskningar om i vilken skola barnet kommer att få bäst stöd. 

 

 

För många barn med funktionsnedsättning har skolans erfarenhet och inriktning stor betydelse 

för om barnet kommer att få en bra skolgång eller inte. Att då inte ha samma rätt som andra barn 

att välja skola menar vi strider emot mot Skollagen och mot FN:s konvention om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning (art 24)5.  

Vi har i många sammanhang tidigare anfört att vi vill se en ändring av skollagens skrivning att 

kommuner kan neka tilläggsbelopp för elever med funktionsnedsättning på grund av ekonomiska 

och organisatoriska svårigheter för kommunen. Detsamma gäller möjligheten för barnets 

hemkommun att avslå rätten till skolskjuts om det innebär ekonomiska och organisatoriska 

svårigheter för kommunen. Så länge dessa skrivningar kvarstår har inte elever med 

funktionsnedsättning samma möjligheter som andra att välja skola. 

 

 

 

 
5 https://respektforrattigheter.se/artikel-24/  

https://respektforrattigheter.se/artikel-24/


  

 

6 

 

6.5.3 Omplacering av elever med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero  

 

FUB tillstyrker utredningens förslag med reservation. 

 

FUB förstår utredningens förslag som att ingen förändring i nuvarande regler ska ske. 

FUB menar att flytta en elev från en skola till en annan för att säkerställa övriga elevers trygghet 

och studiero, är ett stort ingrepp i den enskilda elevens integritet. Här är det mycket viktigt att 

innebörden av formuleringarna tydliggörs. Här måste det tydliggöras på vilket sätt en elev ska 

betraktas utgöra ett s.k. störningsmoment. Det är också av stor vikt att elevens utmaningar och 

egna behov av extra anpassningar eller särskilt stöd har utretts och vid behov adresserats med 

adekvata insatser. Här ska obligatoriska insatser från SPSM ingå. Fokus i en sådan situation 

måste ligga på skolans oförmåga att möta enskilda elevers behov och inte på elevens svårigheter 

eller problematiska beteende.  

 

6.5.4 Skolskjuts  

 

FUB tillstyrker utredningens förslag med hänvisning till tidigare resonemang. 

 

FUB vill se förtydliganden i formuleringarna som handlar om behovet av skolskjuts med hänsyn 

till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild 

omständighet. Det är viktigt att det inte råder några tveksamheter kring under vilka 

omständigheter en elev har rätt till skolskjuts eller inte. Möjligheten för barnets hemkommun att 

avslå rätten till skolskjuts om det innebär ekonomiska och organisatoriska svårigheter för 

kommunen inskränker det fria skolvalet för elever med funktionsnedsättning.  

 

 

9.2.1 Staten behöver ta ett större ansvar för ökad likvärdighet 

 

FUB  tillstyrker utredningens förslag. 

 

FUB ser ett behov av ökad statlig styrning för att undervisningen i förskoleklassen, grundskolan 

och grundsärskolan ska vara likvärdig och kompensatorisk. Vi ser samtidigt stora utmaningar i 

hur detta ska kunna genomföras när det fortfarande saknas statistik och fakta kring elever med 

behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Vi saknar kunskap om hur stor denna grupp är. Vi 

saknar också kunskap kring hur väl det stöd som ges dessa elever faktiskt är adekvat. Vi ser fram 

emot att regeringen anammar SPSM:s och MFD:s skrivelse6 till regeringen där behovet av ökade 

kunskaper kring elever med funktionsnedsättning i skolan klargörs.  

 

 

9.2.2 Slå samman flera av de riktade statsbidragen till ett sektorsbidrag och tillför 

ytterligare resurser  

 

FUB tillstyrker utredningens förslag. 

 

FUB menar är positivt att de olika statsbidragen slås ihop och att man föreslår att stöd ges i en 

period av tre år. Det möjliggör för skolan att planera långsiktigt för att elever med särskilda 

behov ska få stöd. Viktigt att bidraget villkoras och att man följer upp att bidraget verkligen 

används på rätt sätt. 

 

 

 
6 https://www.spsm.se/contentassets/e738ae87431840eb81c6617f8d2b148c/skrivelse---behov-av-statistik-om-

funktionsnedsattningar.pdf  

https://www.spsm.se/contentassets/e738ae87431840eb81c6617f8d2b148c/skrivelse---behov-av-statistik-om-funktionsnedsattningar.pdf
https://www.spsm.se/contentassets/e738ae87431840eb81c6617f8d2b148c/skrivelse---behov-av-statistik-om-funktionsnedsattningar.pdf
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9.2.4 Skolpengen följer i vissa fall eleven med viss fördröjning  

 

FUB avstyrker utredningens förslag. 

 

FUB menar att förslaget i praktiken kan innebära att en elev med särskilda behov som byter ifrån 

en fristående skola till en kommunal skola skulle riskera att inte få rätt till stöd med hänvisning 

till att nya skolan inte får skolpeng från start. 

 

9.2.5 Uppföljning av hanteringen av tilläggsbelopp  

 

FUB tillstyrker utredningens förslag. 

 

 

9.2.6 Frågan om ett större statligt sektorsbidrag behöver utredas vidare  

 

FUB tillstyrker utredningens förslag. 
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