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Malmö stad
Grundskolenämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-09-29 kl 08:30-12:30

Plats

Grundskoleförvaltningen, Rönnblomsgatan 6A, Aulan

Utses att justera

John Eklöf (M)

Justeringen

2021-10-06

Protokollet omfattar

§154

Underskrifter

Sekreterare
Pia Lonnakko
Ordförande

Justerande

Sara Wettergren (L)

John Eklöf (M)

Beslutande ledamöter
Sara Wettergren (L) (Ordförande)
Sanna Axelsson (S) (Vice ordförande)
John Eklöf (M) (Andre vice ordförande)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Linnea Jacobsson (S)
Johanna Öfverbeck (MP)
Lisa Stolpe (V)
Sofie Andersson (M)
Cecilia Barwén (M)
Joacim Ahlqvist (C)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Ulf Blomström (SD)
Håkan Mikael Nilsson (S) ersätter Gert Åke Troells Jakobsson (S)
Ej tjänstgörande ersättare
Kamyar Alinejad (S)
Ines Pentmo (S)
Charlotte Hedendahl (L)
Malte Roos (MP)
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)
Erik Kytömäki (Sekreterare)
Pia Lonnakko (Sekreterare)
Vanja Mathisen Andersson (Receptionist)
Ola Tedin (L) (Politisk sekreterare)
Johan Åström (Personalrepresentant (Lärarnas Riksförbund))
Helena Quarfood (Personalrepresentant (Lärarförbundet))
Jan Walhagen (Utvecklingssamordnare)
Jesper Svedgard (Controller)
Johanna Callegari (Utrdeningssekreterare)
Åsa Annerdal (Enhetschef)

2

3

§

154

GRF-202121110

Remiss angående Remiss från
Utbildningsdepartementet - Professionsprogram för
rektorer, lärare och förskollärare

Sammanfattning
I remissen ”Professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare” föreslås att ett
nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare ska inrättas med syftet
stärka skolprofessionerna, höja kvaliteten på utbildningen och öka skolprofessionernas
attraktionskraft. Förslaget syftar till att stärka befintliga strukturer som till exempel
karriärstegsreformen. Förslaget ska enligt remissen ses som den grundläggande ramen för
programmet som framöver både kan utvecklas och utvidgas.
Programmet föreslås bestå av två bärande delar. En nationell struktur för
kompetensutveckling för rektorer, lärare och förskollärare samt ett nationellt
meriteringssystem för legitimerade lärare respektive förskollärare. Statens skolverk föreslås
vara den myndighet som har det övergripande ansvaret för professionsprogrammet. Det
föreslås att professionernas inflytande ska säkras genom att det inom Skolverket ska finnas
ett särskilt organ benämnt ”Rådet för professioner i skolväsendet”, som ska bestå av
företrädare för professionerna, huvudmän, universitet och högskolor samt Skolverket.
Utöver att vara rådgivande till Skolverket vid arbetet med professionsprogrammet ska
”Rådet för professioner i skolväsendet” undersöka om, och i så fall på vilket sätt,
meriteringssystemet skulle kunna utvecklas och, om rådet finner det lämpligt, lämna sådana
förslag.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden godkänner grundskoleförvaltningens förslag till yttrande och
skickar det till kommunstyrelsen
2. Grundskolenämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad
Reservationer och särskilda yttranden
Lisa Stolpe (V) anmäler reservation och avser inkomma med en skriftlig reservation
John Eklöf (M), Cecilia Barwén (M), Sofie Andersson (M) och Joacim Ahlqvist (C) anmäler
reservation och avser inkomma med en gemensam skriftlig reservation.
Yrkanden
John Eklöf (M), med instämmande av Joacim Ahlqvist (C), yrkar avslag på förslag till
yttrande.
Lisa Stolpe (V), yrkar att följande ändring görs i grundskoleförvaltningens förslag
Sammanfattningen ändras från:
Det är också av mycket stor vikt att huvudmännen tillförs resurser gällande kostnaderna för
professionsprogrammet, då programmet kommer innebära ytterligare statliga insatser som innebär
kostnader för kommunerna.
till den föreslagna ändringen:
Det är viktigt att fokus i uppdraget ligger på att kunna erbjuda kvalitativ fortbildning till anställda. Detta
kan höja kvaliteten i verksamheterna men också förbättra arbetsmiljö och yrkets status. Det finns en
risk att för mycket energi läggs på administration och införandet av nya titlar som riskerar att skapa

osäkerhet och splittring i personalkåren.För att programmet ska bli möjligt att genomföra måste såväl
individer som huvudmän få resurser för att finansiera tex vikariekostnader.
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Ordföranden yrkar bifall till liggande förslag.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finner att det finns tre förslag till beslut, dels ordförandes förslag
att bifalla liggande förslag till beslut, John Eklöfs (M) yrkande att avslå liggande förslag till
beslut samt Lisa Stolpes (V) ändringsyrkande.
Ordföranden ställer de tre förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller liggande
förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse GRNAU 210917 Remiss angående Remiss från
Utbildningsdepartementet - Professionsprogram för rektorer, lärare och
förskollärare

Förslag till yttrande GRN 210929 Remiss angående Remiss från
Utbildningsdepartementet - Professionsprogram för rektorer, lärare och
förskollärare

Professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare

§121 GRNAU Remiss angående Remiss från Utbildningsdepartementet Professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare
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Vänsterpartiet

21-09-29
Reservation ärende nr 7
Vi ställer oss generellt positiva till att staten tar ett övergripande ansvar i att erbjuda
fortbildning till skolans personal. Vi yrkade dock på att följande skrivning skulle tas med i
yttrandet: ”Det är viktigt att fokus i uppdraget ligger på att kunna erbjuda kvalitativ
fortbildning till anställda. Detta kan höja kvaliteten i verksamheterna men också förbättra
arbetsmiljö och yrkets status. Det finns en risk att för mycket energi läggs på administration
och införandet av nya titlar som i värsta fall riskerar att skapa osäkerhet och splittring i
personalkåren. För att programmet ska bli möjligt att genomföra måste såväl individer som
huvudmän få resurser för att finansiera tex vikariekostnader”.
Detta fick vi inte genom och reserverar oss därmed i ärendet.

Malmö 2021-09-29
Lisa Stolpe
Med instämmande av Helena Olsson
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Reservation

Grundskolenämnden 2021-09-29
Ärende GRF-2021-21110: Remiss angående Remiss från
Utbildningsdepartementet - Professionsprogram för rektorer, lärare
och förskollärare
Moderaterna och Centerpartiet yrkade avslag på nämndens yttrande eftersom vi anser att
remissens förslag innefattar en förskjutning mot ett förstatligande av svensk skola. Även om vi är
medvetna om att skolan delvis är statlig styrd i dagsläget och att skolverket i mycket styr
innehållet, så kan inte se någon liknande kommunal eller regional verksamhet där det föreslås så
pass stora inskränkningar i det kommunala arbetsgivaransvaret. Eftersom skolans personal är
anställd av den kommunala huvudmannen och inte av staten, så anser vi att ansvaret för
kompetensutveckling bör ligga på arbetsgivaren. Vi förstår att det finns olika uppfattningar om
skolans styrning på nationell nivå. Det är välkommet, men en sådan debatt kan inte innefatta
inskränkningar i det kommunala självstyret. Utan ett förstatligande av svensk skola måste ske
samlat och inte stegvis. Kompetensutveckling är viktigt inom alla verksamheter och vi tror att
detta görs bäst av grundskoleförvaltingen för att på bästa sätt kunna möta personalens behov. Vi
är övertygade om att grundskoleförvaltningen har de ekonomiska och organisatoriska resurser
som krävs för att kunna uppfylla det ansvaret.

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)

