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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-08-18 kl. 13:00-14:25

Plats

Distans via Teams

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Andréas Schönström (S)
Rose-Marie Carlsson (S)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Emma-Lina Johansson (V)
Håkan Fäldt (M)
Helena Nanne (M)
Anton Sauer (C)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Måns Berger (MP) ersätter Stefana Hoti (MP)
John Roslund (M) ersätter Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare

Nils Anders Nilsson (S)
Frida Trollmyr (S)
Sanna Axelsson (S)
Sara Wettergren (L)
Anders Skans (V)
John Eklöf (M)
Tony Rahm (M)
Martin Molin (C)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Carina Nilsson (S) (Ordförande) (Kommunfullmäktige)
Sedat Arif (S) (Kommunalråd)
Eva Bertz (L) (Kommunalråd)
Simon Chrisander (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Micael Nord (Avdelningschef)
Erica Arvebratt (Tf HR-direktör)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Ann Andersson (Budgetchef)
Magdalena Bondeson (Sektionschef)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

...........................................

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

...........................................

Håkan Fäldt

…………………………………
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Belma Rosarv (Sekreterare)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Louise Lagerlund (Stadsjurist)
Utses att justera

Håkan Fäldt

Justeringen

2021-08-25

Protokollet omfattar

§266
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Remiss från Utbildningsdepartementet - Kampen om tiden mer tid till lärande (SOU 2021:30)

STK-2021-768
Sammanfattning

Malmö stad har av Utbildningsdepartementet fått möjligheten att lämna synpunkter på remiss
gällande betänkandet Kampen om tiden – mer tid till lärande (SOU 2021:30). Utredningen
om mer tid till undervisning redovisar förslag om hur elever som riskerar att inte bli behöriga
till gymnasieskolans nationella program ska ges bättre förutsättningar att uppnå behörighet
genom åtgärder som innebär att elever får mer tid till undervisning.
Utredningen föreslår bland annat att:






Studietid ska erbjudas på alla skolenheter i grundskolan som har elever i årskurserna
4–9 med två timmar per vecka och elevgrupp, under eller i direkt anslutning till
elevernas skoldag.
Huvudmannens skyldighet att erbjuda lovskola ska utvidgas för elever i årskurs 9 med
ytterligare 25 timmar på loven under läsårstid.
Den lovskola som huvudmannen är skyldig att erbjuda inte bör utvidgas till att
omfatta andra årskurser inom grundskolan eller andra skolformer. Lovskolans
verksamhet behöver följas upp och utvärderas innan en eventuell utvidgning
övervägs.
Åtgärderna prioriterad och anpassad timplan implementeras på nytt och följs därefter
upp och utvärderas.

I ärendets beredning har gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och grundskolenämnden
getts möjlighet att yttra sig. Nämnderna ställer sig i huvudsak positiva till utredningens förslag
och bedömningar. En sammanställning av synpunkter och kommentarer lämnas i förslag till
yttrande.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande och skickar yttrandet till
Utbildningsdepartementet.
Beslutsgång
Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar stryka hela kapitel 8, Lovskola motivation i relation till
elevers skyldighet att delta, på sidan 2 i förslag till yttrande.
Håkan Fäldt (M) yrkar avslag på Emma-Lina Johanssons (V) yrkande.
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Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation,
bilaga 6.
Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M), John Roslund (M) och Anton Sauer (C) lämnar in ett
gemensamt särskilt yttrande, bilaga 7.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 8.
Beslutet skickas till

Utbildningsdepartementet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Grundskolenämnden
Beslutsunderlag











Förslag till beslut KSAU 210809 §435 med Särskilt yttrande (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210809 - Remiss från Utbildningsdepartementet Kampen om tiden - mer tid för lärande (SOU 2021:30)
Förslag till yttrande
Remiss från Utbildningsdepartementet - Kampen om tiden - mer tid till lärande
(SOU 2021:30)
Kampen om tiden - mer tid till lärande (SOU 2021:30)
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 210618 § 89
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Grundskolenämnden beslut 210616 § 102 med Särskilt yttrande (SD) och (M+C)
och Reservation (V)
Remissvar från grundskolenämnden
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Bilaga 6

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2021-08-18: Ärende 11. Remiss från Utbildningsdepartementet - Kampen om tiden - mer tid
till lärande

Möjligheterna till lovskola är något som vi ser positivt på. Tvång att delta på lovskola
tycker vi däremot bör uteslutas. Vänsterpartiet instämmer i att frivillig lovskola och
förstärkning av det motivationshöjande arbetet är att föredra framför obligatoriskt
deltagande. Det bör därför inte införas bestämmelser i skollagen om obligatorisk
deltagande i lovskola. Det finns redan nu ett närvarokrav för de som anmält intresse
för lovskola och likt utredningen bedömer vi att det befintliga regelverket är
tillräckligt.
Därför yrkade Vänsterpartiet att stryka följande meningar på sidan 9, under punkt
8.6:
..."men att obligatoriskt deltagande i lovskolan inte bör uteslutas, speciellt för elever i
åk 9 som skulle ha möjlighet att få behörighet till gymnasiet om de deltog i
sommarskola. Det föreligger redan närvarokrav för de elever som deltar i lovskola."
Malmö 2021-08-18
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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Bilaga 7
Särskilt Yttrande
Kommunstyrelsen 18-08-2021
Ärende 11: Remiss från Utbildningsdepartementet - Kampen om tiden - Mer tid till lärande
(SOU: 2021:30)
Moderaterna och Centerpartiet instämmer i yttrandet från Grundskolenämnden i stora delar. Även om
svarstiden har varit knapp så anser vi att det saknas en beskrivning om hur utredningens förslag kommer att påverka stadens skolverksamhet, såväl ekonomiskt som organisatoriskt. Flera av utredningens
förslag kräver omfattande organisatoriska förändringar på kommunal huvudmannanivå. Om utredningens förslag skulle bli verklighet så skulle det innebära stora konsekvenser för Malmö stad. Detta eftersom vi har stora utmaningar kopplat till behörighet och måluppfyllelse. Exempelvis har Malmö en
lägre andel behöriga till gymnasieskolan, samt en lägre andel som har uppfyllt målen i alla ämnen, jämfört med riksgenomsnittet.
Även om utredningen lyfter behovet av riktade statsbidrag för studietid och lovskola, så anser vi att detta borde inrymmas i generellt statsbidrag. Detta eftersom utredningen förslår ändringar vars syfte är att
utöka det kommunala huvudmannaskapet.
Till skillnad från utredningen så är vi positiva till en utökning av lovskolan till fler årskurser, samt att all
lovaskola ska vara obligatoriskt för de elever skolan så bedömer.
Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

Anton Sauer (C)

Tony Rahm(M)

Martin Molin (C)

John Roslund (M)
Med instämmande av
John Eklöf (M)
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Bilaga 8

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2021-768

Remiss från Utbildningsdepartementet – Kampen om tiden – mer tid till lärande (SOU
2021:30)
Utredningen fastslår att elever som har gått kort tid i svensk skola har svårt att hinna nå målen i
svenska eller svenska som andraspråk. Dessa nyanlända elever behöver även ett anpassat innehåll
för att i högre utsträckning nå behörighet.

Först och främst är det viktigt att konstatera att det finns en gräns på hur många nyanlända elever
som svenskt skolväsende kan ta emot med tanke på de stora insatser som behövs för att dessa elever
ska hinna i kapp. Den gränsen har sedan länge överskridits.

För det andra så har Sverigedemokraterna föreslagit att en förberedelseskola ska inrättas som ska
ansvara för nyanlända elever. Sverigedemokraterna vill avskaffa modersmålsundervisningen och
istället erbjuda dessa lärare arbete i förberedelseskolan. Istället för att ha olika insatser för den
nyanlände eleven i den ordinarie skolan som ofta är svåra att förstå, så kan den nyanlände eleven gå
på förberedelseskolan tills eleven har den kunskap som krävs för att delta i den ordinarie skolan.

Vi är övertygade om att denna form av förberedelseskola gynnar både befintliga elever i den vanliga
skolan, samt nyanlända som kan tillägna sig det svenska språket och de svenska värderingarna i sin
egen takt.

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Med en förberedelseskola skulle flera av de dilemman och problem som utredningen nämner kunna
undvikas. Insatser för nyanlända elever skulle inte uppta resurser från annan verksamhet. Kraven på
eleverna skulle inte behöva sänkas. De nyanlända eleverna skulle så småningom påbörja sin
undervisning i ordinarie svenska skolor väl förberedda.

När det gäller frågan om hur läsåret struktureras och om treterminssystem borde införas är det
viktigt att känna till att bortsett från elevens undervisning finns vårdnadshavare och skolpersonal
som har planerat långsiktigt med utgångspunkt i den läsårsordning som finns idag. När det gäller
lärare så är det långa sommarlovet ett tillfälle för dem att hämta sig. Det innebär att om strukturerna
för läsåret ska ändras kan detta först göras efter att lärarnas arbetsbelastning normaliserats.
Dessutom är det inte alla elever som har behov av ett kortare sommarlov.

Redan idag spenderar eleven en stor del av sin tid i skolan. En skola där det ofta förekommer
kränkningar och mobbning, som grundskoleförvaltningen i Malmö inte har lyckats hantera på ett bra
sätt. Frågan är om denna tid ska utökas och tiden som barnet får med sin familj därmed ska minskas.
Utökad skoltid innebär minskad familjetid, vilket inte heller är bra för eleven. Allt detta måste tas i
beaktande när frågan om nya strukturer för läsår behandlas.

Sverigedemokraterna instämmer i att elevernas närvaro måste följas upp. I Malmö stad har
Sverigedemokraterna lämnat in en motion under denna mandatperiod med följande förslag:
•

Berörda nämnder ska upprätta gemensamma mål om skolnärvaro.

•

Grundskolenämnden ska upprätta en årlig rapport om skolfrånvaro som beskriver nuläget
och utvärderar åtgärder.

•

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska upprätta en årlig rapport om studieavbrott och
skolfrånvaro som beskriver nuläget och utvärderar åtgärder.

•

Kommunstyrelsen ska utarbeta en kommunal strategi för skolnärvaro som involverar polisen,
barn- och ungdomspsykiatrin, fritidsförvaltningen, socialtjänsten och andra relevanta
aktörer, samt kontinuerligt utvärdera denna strategi.
Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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•

Kommunstyrelsen ska utse en kommunal samordnare för arbetet med skolnärvaro i Malmö
stad, som samordnar samverkan mellan olika förvaltningar och verksamheter omkring
skolnärvaro.

Motionen bifölls inte i kommunfullmäktige. Det har inte funnits något intresse från ansvarigt
kommunalråd att följa skolnärvaron i Malmö. Detta är en grundläggande fråga då högre skolnärvaro
ökar antalet undervisningstimmar som elever får ta del av, och förbättrar skolresultaten.

_______________________

_______________________

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

_______________________

_______________________

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman – Persson (SD)

2021-08-18
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