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Remiss från Utbildningsdepartementet - Fler barn i förskolan –
för bättre språkutveckling i svenska (SOU 2020:67)

STK-2021-241
Sammanfattning

Malmö stad har av Utbildningsdepartementet fått möjlighet att lämna synpunkter på remiss
gällande betänkandet Förskola för alla barn – för bättre språkutveckling i svenska (SOU
2020:67).
Utredningen lämnar förslag som syftar till att dels öka deltagandet i förskolan bland barn i 3–
5 års ålder, dels stärka förskolans arbete med barnens språkutveckling i svenska bland annat
när det gäller nyanlända barn, barn med annat modersmål än svenska och barn med
socioekonomiskt svag bakgrund.
I ärendets beredning har förskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
getts möjlighet att yttra sig. Nämnderna ställer sig i huvudsak positiva till ambitionen att fler
barn ska få ta del av förskolan. Förskolenämnden avvisar förslaget om obligatorisk förskola
från 5 år.
En sammanställning av synpunkter och kommentarer på promemorian Fler barn i förskolan
– för bättre språkutveckling i svenska (SOU 2020:67) lämnas i förslag till yttrande.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens arbetsutskotts reviderade förslag till
yttrande och skickar det till Utbildningsdepartementet.
Beslutsgång
Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar att förslag till yttrande ändras enligt
följande:
På sidan 3 under punkten 9.2 ändra den första meningen så att den istället lyder:
"Kommunstyrelsen menar att förskolan för att göras till en del av det obligatoriska
skolväsendet behöver ges rätt förutsättningar." De två följande meningarna efter den tillagda
meningen stryks: "Kommunstyrelsen är tveksam till att göra förskolan..." samt "Skälen till
detta är flera."
På sidan 3 under punkten 9.2 ändra meningen som börjar med "För att motivera det
ingrepp..." så att den istället lyder: "Ett obligatorium från fem års ålder kräver att förskolorna
i Sverige generellt håller en hög och någorlunda likvärdig kvalitet."
På sidan 3 under punkten 9.2 stryka ordet "stor" i följande mening: "Om barnen inte får
möta en verksamhet av god kvalitet finns alltså en stor risk att reformen inte står med i
proportion till ingreppet."
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På sidan 4 under punkten 9.2 stryka hela det sista stycket som inleds med meningen:
"Kommunstyrelsen bedömer att förskolans förutsättningar..."
På sidan 5 under punkten 9.3.5 stryka den andra meningen: "En anledning till detta är..."
På sidan 5 under punkten 9.3.5 stryka ordet "allvarligt" i följande mening: "Ett obligatorium
med frånvarohantering och närvarokontroll som i slutänden kan leda till vitesföreläggande
mot vårdnadshavare som inte iakttar ”skolplikten” kan allvarligt komma att skada detta
förtroende."
Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) finner att arbetsutskottet bifaller reviderat förslag
till yttrande.
Beslutsunderlag










G-Tjänsteskrivelse KSAU 210503 Remiss från Utbildningsdepartementet - Fler
barn i förskolan – för bättre språkutveckling i svenska (SOU 2020:67)
Förslag till yttrande
Remiss från Utbildningsdepartementet - Fler barn i förskolan - för bättre
språkutveckling i svenska
Förskola för alla barn - för bättre språkutveckling i svenska
Förskolenämnden beslut 210331 § 45 med Reservation (M), (C) och (SD) och
Särskilt yttrande (V), (M) och (C)
Remissvar från förskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 210326 § 52 med Reservation
(SD)
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

