PM Rotel IV (Dnr KS 2018/1410)

Anmälan om svar på remiss om förslag till föreskrifter
om nationella prov i grundskolan, sameskolan,
specialskolan, gymnasieskolan samt kommunal
vuxenutbildning på gymnasial nivå och SFI läsåret
2019/2020
Remiss från Skolverket

Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
Anmälan om svar på remissen godkänns.

Föredragande borgarrådet Lotta Edholm anför följande.
Ärendet
Skolverket har remitterat förslag på nya föreskrifter för de nationella prov som
genomförs i grundskolan, sameskolan, specialskolan och gymnasieskolan samt
kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och SFI läsåret 2019/2020, i syfte att
minska risken för spridning.
I remissen föreslår Skolverket även regleringsförändringar kring insamling av ett
urval av elevlösningar, användningstid för de nationella proven inom SFI samt
återanvändningstid för de nationella proven.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret och utbildningsnämnden.
Stockholms stad har besvarat remissen med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande
och utbildningsnämndens remissvar.
Stadsledningskontoret delar Skolverkets bedömning att en förutsättning för att
syftet ska uppnås är att proven inte är kända i förväg, och ser därför positivt på
förslaget kring fastställd provtid. Stadsledningskontoret har inget att invända mot
övriga föreslagna förändringar.
Utbildningsnämnden ställer sig positiv till Skolverkets förslag. Nämnden vill
också framhålla att den pågående digitaliseringen av de nationella proven bör
understödja genomförandet av de förslag som Skolverket för fram i sin remiss.
Mina synpunkter
Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar
följande.
Anmälan om svar på remissen godkänns.
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Stockholm den 15 november 2018
LOTTA EDHOLM
Bilaga
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bilaga 1 Föreskrifter nationella prov grundskolan
Bilaga 2 Föreskrifter nationella prov specialskolan
Bilaga 3 Föreskrifter nationella prov sameskolan
Bilaga 4 Föreskrifter nationella prov gymnasieskolan
Bilaga 5 Föreskrifter nationella prov Vux
Bilaga 6 Föreskrifter nationella prov Sfi
Bilaga 7 Konsekvensutredning föreskrifter nationella prov

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
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Remissammanställning
Ärendet
Skolverket har remitterat förslag på nya föreskrifter för de nationella prov som
genomförs i grundskolan, sameskolan, specialskolan och gymnasieskolan samt
kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och SFI läsåret 2019/2020. Förslaget
innebär att provtidpunkten fastställs och att proven ska påbörjas samtidigt på
samtliga skolenheter. Syftet är att minska risken för spridning.
I remissen föreslår Skolverket även regleringsförändringar kring insamling av ett
urval av elevlösningar, användningstid för de nationella proven inom SFI samt
återanvändningstid för de nationella proven.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret och utbildningsnämnden.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 25 oktober 2018 har i huvudsak
följande lydelse.
Det huvudsakliga syftet med de nationella proven är att stödja en likvärdig och rättvis
bedömning och betygssättning. Stadsledningskontoret delar Skolverkets bedömning att en
förutsättning för att syftet ska uppnås är att proven inte är kända i förväg, och ser därför
positivt på förslaget kring fastställd provtid. Stadsledningskontoret har inget att invända mot
övriga föreslagna förändringar.
Stadsledningskontoret bedömer att förslagen inte kommer att påverka kostnaderna för
stadens verksamheter märkbart.
Stadsledningskontoret föreslår att remissen anses besvarad vad som sägs i
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 25 oktober 2018 följande.
1. Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till
kommunstyrelsen som svar på remissen.
2. Beslutet justeras omedelbart.
Utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 15 oktober 2018 har i
huvudsak följande lydelse.
Förvaltningen ställer sig positiv till Skolverkets förslag. Förvaltningen vill också framhålla att
den pågående digitaliseringen av de nationella proven bör understödja genomförandet av de
förslag som Skolverket för fram i sin remiss. Exempelvis torde digitaliseringen underlätta
skolans administrativa belastning på provdagen. Förvaltningen delar Skolverkets uppfattning
om att vissa lokalanpassningar och schemaomläggningar troligen kommer att behöva göras
om regleringen träder i kraft som planerat.
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Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande
till kommunstyrelsen som svar på remissen samt att beslutet justeras omedelbart med
anledning av remissens svarstid.
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