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Malmö stad

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-03-26 kl. 09:00-12:05

Plats

Utbildningskontoret rum 1 och digitalt

Beslutande ledamöter

Juan-Tadeo Espitia (S) (Ordförande)
Fredrik Christian Sjögren (L) (Vice ordförande)
Anton Sauer (C) (Andre vice ordförande)
Peter Johansson (S)
Gaby Wallström (S)
Mohamed Yassin (MP)
Bo Mats Brogren (M)
Katarina Johansson (M)
Mats Krister Mattsson (M)
Rickard Åhman Persson (SD)
Oliver Limachi Hinojosa (SD)
Björn Johansson (S)
Holger Cannerfors (V)

Ej tjänstgörande ersättare

Jolanta Payne (S)
Izabela Striner (S)
Narcis Spahovic (L)
Anna Ljunggren (MP)
Nils Peter Christian Asker (M)
Britt-Marie Nilsson (SD)
Åke Gusérus Bengtsson (SD)

Övriga närvarande

Lars Rehnberg (Förvaltningsdirektör)
Marina Nillund (Kanslichef)
Mats Åstrand (Nämndsekreterare)
Agneta Fredin (Enhetschef Centrala elevhälsan)
Anna Mellgren (Utredningssekreterare)
Annika Mullaart Ed (Förvaltningsjurist)
Bo Ingvarsson (Enhetschef Fysisk miljö)
Elin Ewers (Utredningssekreterare)
Emma Sandberg (Ekonomichef)
Ida Thell (Utredningssekreterare)
Jenny Reiman Ehle (Avdelningschef KMA)
Jonas Svensson (Vuxenutbildningschef)
Katarina Falk (Strateg)
Lisbeth Gyllander Torkildsen (Kvalitets- och utvecklingschef)
Niklas Anderberg (Gymnasieutbildningschef)
Pär Trulsson (Redaktör)

Underskrifter

Sekreterare

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

Mats Åstrand
Ordförande

...........................................
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Juan-Tadeo Espitia (S)
Justerande

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

Anton Sauer (C)

…………………………………
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Rita Winberg (Gymnasiestrateg)
Victor Nordin (Verksamhetscontroller)
Adriana Bassini Ståhl (Kommunal)
Fredrik Björkman (Lärarförbundet)
Monica Tindberg (Lärarnas Riksförbund)
Utses att justera

Anton Sauer (C)

Justeringen
Protokollet omfattar

§52
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Remiss från Utbildningsdepartementet - Fler barn i förskolan –
för bättre språkutveckling i svenska

GYVF-2021-588
Sammanfattning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har fått möjlighet att yttra sig över
Utbildningsdepartementets remiss av betänkandet Förskola för alla barn – för bättre
språkutveckling i svenska (SOU 2020:67).
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ställer sig positiv till de framlagda förslagen som
rör nämndens ansvarsområden och nämndens synpunkter redovisas i sin helhet nedan.
Beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande över
Utbildningsdepartementets remiss av betänkandet Förskola för alla barn – för bättre
språkutveckling i svenska (2020:67) och överlämnar detsamma till kommunstyrelsen.
Reservationer och särskilda yttranden
Britt-Marie Nilsson (SD) anmäler särskilt yttrande för Sverigedemokraterna.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse GVN 2020-03-26 Yttrande över remiss gällande betänkandet
Fler barn i förskolan
Förslag till yttrande över remiss gällande betänkandet Fler barn i förskolan
(2020:67)
Förskola för alla barn - för bättre språkutveckling i svenska
Remiss från Utbildningsdepartementet - Fler barn i förskolan - för bättre
språkutveckling i svenska
§48 Remiss från Utbildningsdepartementet - Fler barn i förskolan – för bättre
språkutveckling i svenska
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Särskilt yttrande
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2021-03-26
Ärendenummer: P12
Remiss från Utbildningsdepartementet-Fler barn i förskolan–för bättre språkutveckling i svenska
GYVF-2021-588

Sverigedemoraterna ställer sig bakom nämndens förslag till beslut.
Vi ser mycket positivt på att fler barn ska ska få möjlighet att delta i
förskoleverksamheten i tidig ålder. Det stärker deras förmåga att samspela med andra
barn och att de lär sig det svenska språket, vilket ger dem större möjlighet att klara av
sina studier i både grundskolan och senare i gymnasieskolan.
Vi ser också mycket positivt att det föreslås att det ska finnas en enhetlig utbildning till
barnskötare med tydliga riktlinjer i vad som krävs för att arbeta med barn och dess
språkutveckling.
Det finns i dag inga rekommendationer om vilka kunskaper personal som arbetar i
förskolan bör ha. Utredningen bedömer därför att Skolverket bör få i uppdrag att ta fram
allmänna råd om vilka grundläggande krav som bör ställas på personal som arbetar i
förskolan, t.ex. när det gäller språkkunskaperi svenska.
Vi ser väldigt allvarligt på att de som studerar barn-och fritidsprogrammet i form av
yrkespaket och/eller reguljär utbildning med låga förkunskaper i svenska här i Malmö
endast har en måluppfyllelse i svenska på så väl grundläggande som gymnasial nivå
endast når upp till 50 procent.
Vi Sverigedemokrater vill att all förskolepersonal ska ha certifiering i svenska,
vilket ska vara det språk som personal och barn använder.
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Rickard Åhman-Persson (SD)
Oliver Limachi (SD)
_______________________
___________________
Med instämmande av

Britt-Marie Nilsson (SD)

Åke Gusérus Bengtsson (SD)

_______________________

________________________
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