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Redovisning av uppdrag om uppföljning av det kommunala informationsansvaret
Dnr 2010:00405

Härmed redovisas uppdraget om uppföljning av det kommunala informationsansvaret givet i regleringsbrevet för budgetåret 2010.
Sammanfattning
Skolverket har följt upp hur kommunernas hantering av det kommunala informationsansvaret har utvecklats och förändrats sedan Skolverkets uppföljning år 2006. 1
Uppföljningen visar att kommunernas arbete med informationsansvaret har utvecklats i positiv riktning sedan 2006. Det är fler kommuner som arbetar aktivt och
strukturerat med informationsansvaret nu än tidigare. En del kommuner arbetar
dock inte alls med frågan. När det gäller organisation och vilka åtgärder som erbjuds finns det fortfarande ett starkt fokus på utbildning.
Utredning
I detta missiv redovisas kort om hur uppdraget har genomförts och hur kunskapsspridning kommer att ske samt förslag på fortsatt hantering av frågan. Själva uppföljningen redovisas i en rapport som medföljer som bilaga. Där finns mer information om metod, resultat och slutsatser från uppföljningen.
Uppföljning och spridning av resultat

Skolverket har använt tre olika metoder i uppföljningen av kommunernas arbete;
en nationell enkätstudie, intervjuer i nio kommuner och en sammanställning av
statistik över aktuella ungdomar. I arbetet har Skolverket samrått med Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) och Ungdomsstyrelsen. Sammanlagt har fyra
möten hållits med dessa aktörer för att diskutera studiens upplägg, resultat och
spridning av resultaten.
I Skolverkets uppdrag ingick också att sprida slutsatser och rekommendationer om
kommunernas hantering av informationsansvaret. Det kommer framför allt att ske
genom spridning av rapporten och genom regionala konferenser i maj 2011. Information om rapporten och konferenserna kommer bland annat att spridas via
Skolverket (2006) Redovisning av uppdrag om information om icke skolpliktiga ungdomar – det kommunala
uppföljningsansvaret.
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Skolverkets webbsida. Ett tryckt exemplar av rapporten kommer att skickas till
varje kommun. Adressaten blir den kontaktperson i kommunen som har besvarat,
eller fått förfrågan om att besvara, Skolverkets enkät. Rapporten kommer även att
finnas gratis för nedladdning på Skolverkets webbplats och för beställning i tryckt
format.
Skolverket kommer att anordna tre endagskonferenser under maj 2011. Dessa
kommer att rikta sig till ansvariga politiker och tjänstemän i kommunerna. Konferenserna kommer att hållas i Stockholm, Göteborg och Malmö. För kommunerna
norr om Dalälven samordnar Skolverket arbetet med en redan inplanerad konferens som Kommunförbundet Västernorrland arrangerar den 4-5 maj i Härnösand.
Skolverket kommer att delta på den konferensen och presentera rapporten på
samma sätt som under de egna konferenserna. Innehållet i de konferenser Skolverket anordnar kommer att vara en presentation av Skolverkets uppföljning, kommunexempel och erfarenhetsutbyte mellan kommunerna. Erfarenhetsutbyte mellan
kommuner är något som har efterfrågats både vid referensgruppsmöten med
kommuner och under intervjubesöken. Efter konferenserna kommer erfarenheterna därifrån att sammanställas i en kort rapport som presenteras på Skolverkets
webbsida.
Fortsatt hantering av frågan

Utifrån resultaten i uppföljningen och mot bakgrund av förändringarna i gymnasieskolan anser Skolverket att det är viktigt att fortsätta följa kommunernas arbete
med informationsansvaret nationellt. Även om arbetet har gått framåt sedan 2006
finns det fortfarande många kommuner som har brister i sitt arbete. Det är också
av betydelse att följa upp hur kommunernas arbete med informationsansvaret påverkas av förändringarna i gymnasieskolan.
Skolverket föreslår också att regeringen överväger stödinsatser när det gäller kommunernas hantering av informationsansvaret. Ett annat förslag är att överväga möjligheten att ge kommunerna kostnadsfri tillgång till uppgifter från Verket för högskoleservice (VHS) för att de enkelt ska kunna bortse ifrån de elever som redan har
ett slutbetyg.
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I ärendets slutliga handläggning har Camilla Asp, Ragnar Eliasson, Ann Charlotte
Gunnarson, Tommy Lagergren, Ulrika Lindén, Eva Lindgren samt Staffan Lundh i
Skolverkets ledningsgrupp deltagit.

