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Malmö stad

Grundskolenämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-05-26 kl. 08:30-12:30

Plats

Grundskoleförvaltningen, Rönnblomsgatan 6A, vån 9, sal C9-1

Beslutande ledamöter

Sara Wettergren (L) (Ordförande)
Sanna Axelsson (S) (Vice ordförande)
John Eklöf (M) (Andre vice ordförande)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Linnea Jacobsson (S)
Gert Åke Troells Jakobsson (S)
Lisa Stolpe (V)
Sofie Andersson (M)
Cecilia Barwén (M)
Joacim Ahlqvist (C)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Ulf Blomström (SD)
Malte Roos (MP) ersätter Johanna Öfverbeck (MP)

Ej tjänstgörande ersättare

Håkan Mikael Nilsson (S)
Kamyar Alinejad (S)
Charlotte Hedendahl (L)
Helena Olsson (V)
Karin Waldenström (M)
Gustaf Kock (M)
Anders Fredrik Fyhn (M)
Leif Mohlin (C)
Nichodemus Nilsson (SD)
Reginald Scott (SD)

Övriga närvarande

Anders Malmquist (Direktör)
Patrik Andersson (Sekreterare)
Åsa Peterson (Personalrepresentant (Kommunal))
Johan Åström (Personalrepresentant (Lärarnas riksförbund))
Helena Quarfood (Personalrepresentant (Lärarförbundet))
Vanja Mathisen Andersson (Receptionist)
Helen Nyman (Ekonomichef)
Christina Malmberg (Politisk sekreterare)
Bo Andersson (Kommunikatör)
Marika Johansson (Utvecklingssekreterare)
Felix Unogwu (Utvecklingssekreterare)
Anette Enhav (Avdelningschef avdelningen kvalitet och myndighet)
Hanna Cinthio (Utvecklingssekreterare)

Underskrifter

Sekreterare

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

Patrik Andersson
Ordförande

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

…………………………………

Sara Wettergren (L)
Justerande

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

John Eklöf (M)
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Utses att justera

John Eklöf (M)

Justeringen

2021-06-02

Protokollet omfattar

§85
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Remiss från Utbildningsdepartementet - Bättre möjligheter för
elever att nå kunskapskraven - aktivt stöd - och elevhälsoarbete
samt stärkt utbildning för elever med intellektuell
funktionsnedsättning (SOU 2021:11)

GRF-2021-10364
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har gett grundskolenämnden tillfälle att yttra sig om betänkandet Bättre
möjligheter för elever att nå kunskapskraven – aktivt stöd- och elevhälsoarbete samt stärkt
utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning (SOU 2021:11).
Grundskoleförvaltningen är överlag positiv till utredningens förslag som tillsammans syftar
till att förstärka elevhälsans profession och utbildningen för elever i särskola. Förvaltningen är
dock kritisk till utredningens förslag om en reglering av en acceptabel lägstanivå för personal
inom elevhälsan, samt till förslaget att benämningen av skolformen grundsärskola ändras till
anpassad grundskola.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande, med följande
ändringar och tillägg, och skickar det till kommunstyrelsen.
- I Kapitel 7. 7.3 En numerär reglering av en acceptabel lägstanivå för tillgång till
elevhälsan, läggs följande mening till: "Grundskolenämnden ser elevhälsan som en
verksamhetskritisk del för att all elever skall kunna nå utbildningens mål och hade
välkomnat en nationell satsning på elevhälsan."
Efterföljande mening ändras enligt följande: "Grundskolenämnden är dock av
erfarenhet kritisk till att antalet elever ska regleras...".
- I Kapitel 9.6 Förslag till nya benämningar på målgruppen och skolformerna, ändras
den andra meningen enligt följande "Nämnden ser fördelar med att ändra namn på
grundskola enligt utredningens förslag men även risker då anpassad grundskola kan
blandas samman med extra anpassningar och anpassad studiegång."
Följande mening stryks "Effekten av förslaget kan bli att skolformen upplevs som
mindre tydlig för vårdnadshavare och elever."
Följande mening stryks "Grundskolenämnden har inget emot ett namnbyte på
skolformen i sig men är kritisk till det förslag som utredningen presenterar." och
ersätts av "Grundskolenämnden är positivt inställd till ett namnbyte."
2. Grundskolenämnden justerar paragrafen omedelbart.
Reservationer och särskilda yttranden
Lisa Stolpe (V) anmäler muntlig reservation.
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Malte Roos (MP) anmäler muntlig reservation.
John Eklöf (M) och Joacim Ahlqvist (C) anmäler reservation och avser inkomma med en
gemensam skriftlig reservation.
Nima Gholam Ali Pour (SD) och Ulf Blomström (SD) anmäler reservation och avser
inkomma med en skriftlig reservation.
Yrkanden
Sanna Axelsson (S) yrkar, med instämmande från ordföranden, bifall till förvaltningens
förslag till yttrande med följande ändringar och tillägg:




I Kapitel 7. 7.3 En numerär reglering av en acceptabel lägstanivå för tillgång till
elevhälsan, läggs följande mening till: "Grundskolenämnden ser elevhälsan som en
verksamhetskritisk del för att all elever skall kunna nå utbildningens mål och hade
välkomnat en nationell satsning på elevhälsan."
Efterföljande mening ändras enligt följande: "Grundskolenämnden är dock av
erfarenhet kritisk till att antalet elever ska regleras...".
I Kapitel 9.6 Förslag till nya benämningar på målgruppen och skolformerna, ändras
den andra meningen enligt följande "Nämnden ser fördelar med att ändra namn på
grundskola enligt utredningens förslag men även risker då anpassad grundskola kan
blandas samman med extra anpassningar och anpassad studiegång."
Följande mening stryks "Effekten av förslaget kan bli att skolformen upplevs som
mindre tydlig för vårdnadshavare och elever."
Följande mening stryks "Grundskolenämnden har inget emot ett namnbyte på
skolformen i sig men är kritisk till det förslag som utredningen presenterar." och
ersätts av "Grundskolenämnden är positivt inställd till ett namnbyte."

John Eklöf (M) yrkar, med instämmande från Joacim Ahlqvist (C), bifall till förvaltningens
förslag till yttrande med följande ändringar och tillägg:




Följande stycke läggs till i yttrandet:
"6.3.3 Kompetensutveckling och stöd från skolmyndigheterna
Grundskolenämnden ställer sig positiv till utredningens förslag om att Skolverket ska
säkerställa att hälso- och sjukvårdslagstiftningen om styrning och ledning av
elevhälsans medicinska insatser berörs inom rektorsprogrammet och i
skolchefsutbildningen. Vid sidan av detta anser grundskolenämnden att det bör finnas
tydligare incitament för personal inom elevhälsan att tillgodose sig
kompetensutbildningsinsatser inom pedagogik. Grundskolenämnden anser att det
skulle resultera i ökade karriärmöjligheter för personal inom elevhälsan."
Följande mening läggs till sist i kapitel 7.7.3 En numerär reglering av en acceptabel
lägstanivå för tillgång till elevhälsan:
"Utifrån den bakgrunden anser grundskolenämnden att utredningens numerära
reglingar av acceptabla nivåer bör kompletteras med förslag som innefattar att
skolkuratorer ska ha individuella elevkontakter likt skolsjuksköterskor inom
elevhälsan."
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Nima Gholam Ali Pour (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande med ändringen
att den delen av förslaget som avfärdar numerär reglering av en acceptabel lägstanivå för
tillgång till elevhälsan, stryks.
Lisa Stolpe (V) yrkar, med instämmande från Malte Roos (MP), bifall till förvaltningens
förslag till yttrande med följande ändringar och tillägg:




Följande mening i sammanfattningen stryks "Nämnden är dock kritisk till
utredningens förslag om en reglering av en acceptabel lägstanivå för personal inom
elevhälsan, samt till förslaget att benämningen av skolformen grundsärskola ändras till
anpassad grundskola." och ersätts av "Nämnden vill dock lyfta några synpunkter".
Första stycket i kapitel 7.7.3 En numerär reglering av en acceptabel lägstanivå för
tillgång till elevhälsan, stryks och ersätts av "Grundskolenämnden vill särskilt lyfta
vikten av att bemanningen behöver vara anpassad till mål och uppdrag samt faktorer
som elevunderlagets socioekonomiska sammansättning, antal nyanlända elever,
särskoleelever, antal skolor, antal rektorer att samarbeta med och antal elevhälsoteam
att närvara i. Fler faktorer än elevantal behöver alltså i första hand vägas
in. Grundskolenämnden ser ändå positivt på att införa en ordning där regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om det
högsta antalet elever en skolläkare, en skolsköterska, en psykolog och en kurator får
ansvara för."

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns fyra förslag till beslut, John Eklöfs (M) förslag på tillägg och
ändring av förvaltningens förslag till yttrande, Sanna Axelssons (S) förslag på tillägg och
ändring av förvaltningens förslag till yttrande, Nima Gholam Ali Pours (SD) förslag
på ändring av förvaltningens förslag till yttrande och Lisa Stolpes (V) förslag på tillägg och
ändring av förvaltningens förslag till yttrande.
Ordföranden finner att grundskolenämnden godkänner en beslutsgång där de fyra förslagen
till beslut ställs mot varandra. Ordföranden ställer förslagen till beslut mot varandra och
finner att grundskolenämnden beslutar i enlighet med Sanna Axelssons (S) förslag till beslut.

Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse GRNAU210507 Bättre möjligheter för elever att nå
kunskapskraven (SOU 2021:11)
Yttrande GRN 210526 Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven (SOU
2021:11)
§60 GRNAU Remiss från Utbildningsdepartementet - Bättre möjligheter för elever
att nå kunskapskraven - aktivt stöd - och elevhälsoarbete samt stärkt utbildning för
elever med intellektuell funktionsne
Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven - aktivt stöd- och
elevhälsoarbete samt stärkt utbildning för elever med intellektuell
funktionsnedsättning (SOU 2021:11)
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Remiss från Utbildningsdepartementet - Bättre möjligheter för elever att nå
kunskapskraven - aktivt stöd- och elevhälsoarbete samt stärkt utbildning för elever
med intellektuell funktionsnedsättning
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Reservation

Grundskolenämnden 2021-05-226
Ärende GRF-2021-10364: Remiss från Utbildningsdepartementet Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven - aktivt stöd och elevhälsoarbete samt stärkt utbildning för elever med
intellektuell funktionsnedsättning (SOU 2021:11)
Moderaterna och Centerpartiet yrkande på ett antal tillägg och ändringar i grundskolenämndens
föreslagna yttrade. Vi ville bland annat betona att vi ställer oss särskilt positiva till utredningens
förslag om att Skolverket ska säkerställa att hälso- och sjukvårdslagstiftningen om styrning och
ledning av elevhälsans medicinska insatser berörs inom rektorsprogrammet och i
skolchefsutbildningen. Vi anser att det är en viktig åtgärd för att öka förståelsen för elevhälsans
arbete bland personer i ledande befattningar inom skolan. Dock valde vi även att presentera egna
förslag kopplat till ökade incitament för personal inom elevhälsan att tillgodose sig
komptensutbildningsinsatser inom pedagogik. Vi är övertygande om att en sådan åtgärd hade
varit välkommen eftersom det skulle möjliggöra för personal inom elevhälsan att göra karriär och
öka deras möjligheter att söka andra tjänster inom skolan.
Vid sidan av detta instämmer vi i förvaltningens frågeställningar kopplat till utredningens förslag
om högsta nivå på 430 elever per skolsköterska och nästan lika många per skolkurator. Vi delar
förvaltningens uppfattning om att utredningen inte tar hänsyn till att skolsjuksköterskor träffar
alla elever på både individnivå och gruppnivå, vilket inte gäller för skolkuratorer. Därför anser vi
att en rimlig lösning borde vara att utredningen kompletteras med förslag som innefattar att
skolkuratorer ska ha individuella elevkontakter likt skolsjuksköterskor inom elevhälsan. Vi anser
att vi på så sätt säkerställer politiska önskemål om att varje elev ska ges möjlighet att regelbundet
träffa en skolkurator.
Då vi inte fick gehör för våra yrkanden så väljer vi att reservera oss till förmån för eget förslag.

John Eklöf (M)

Cecilia Barwén (M)

Sofie Andersson (M)

Joacim Ahlqvist (C)

Med instämmande av

Karin Waldenström (M)

Gustaf Kock (M)

Anders Fyhn (M)

Leif Mohlin (C)
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Reservation
Grundskolenämnden
Ärendenummer: GRF-2021-10364

Remiss från Utbildningsdepartementet – Bättre möjligheter för elever att nå
kunskapskraven – aktivt stöd – och elevhälsoarbete samt stärkt utbildning för elever med
intellektuell funktionsnedsättning
Utredningen föreslår att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela
föreskrifter om det högsta antalet elever en skolläkare, en skolsköterska, en psykolog och en kurator
får ansvara för. På förordningsnivå ska regleras att en skolläkare får ansvara för högst 7000 elever, en
skolsköterska för högst 430 elever, en psykolog för högst 1000 elever och en kurator för högst 400
elever.

Att det ska regleras en högsta nivå för hur många elever skolläkare, skolsköterska etc. ska ansvara för
är ett bra förslag i grunden eftersom det förhindrar kommunpolitiker från att göra stora besparingar
inom elevhälsan. Idag är elevhälsan i Malmö överbelastad och utsatt för ständig arbetsanhopning.
Elevhälsan i Malmö är underfinansierad och det behövs gränser från nationellt håll för hur mycket
kommuner kan belasta elevhälsan, utan att tillföra nya resurser.

Sverigedemokraterna yrkar att den delen av förslaget till yttrande som avfärdar numerär reglering av
en acceptabel lägstanivå för tillgång till elevhälsan, stryks.

Då vårt yrkande inte fick gehör reserverar vi oss mot beslutet.

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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________________________

________________________

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Ulf Blomström (SD)

________________________

________________________

Nichodemus Nilsson (SD)

Reginald Scott (SD)

2021-05-26
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