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Malmö stad

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-08-09 kl. 15:00-15:30

Plats

Distans via Teams

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)

Övriga närvarande

Jonas Rosenkvist (Avdelningschef )
Thomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Belma Rosarv (Sekreterare )

Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen
Protokollet omfattar
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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

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande och skickar yttrandet till
Utbildningsdepartementet.
Reservationer och särskilda yttranden
Torbjörn Tegnhammar (M) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 1.
Beslutsunderlag





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)
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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

Bilaga 1
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Särskilt yttrande
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-09
Ärende 11.
Remiss från Utbildningsdepartementet -Kampen om tiden - mer tid
till lärande (SOU 2021:30)
Moderaterna instämmer i kommunstyrelsens yttrande i stora delar. Även om
svarstiden har varit knapp så anser vi dock 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 än 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

Torbjörn Tegnhammar (M)

