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Yrkande angående – Yttrande över Remiss från 
Utbildningsdepartementet - Bättre möjligheter för 
elever att nå kunskapskraven (SOU 2021:11) 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Yttrande över remissen Bättre möjligheter för eleverna att nå kunskapskraven (SOU 

2021:11), i enlighet med bilaga 7 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, 

översänds till Utbildningsdepartementet med följande ändringar: 

a. Att stryka meningen ”förutom förslaget om elevhälsans numerära 

lägstanivå som avstyrks.” under rubriken ”Göteborgs Stads 

samlande bedömning”. 

b. Att ersätta texten under rubriken ” Förslag om en numerär 

lägstanivå för tillgång till elevhälsa" med texten i yrkandet.  

Yrkandet 

En välfungerande elevhälsa med rätt förutsättningar är avgörande för att stärka elevernas 

välmående och bidra till en ökad måluppfyllelse. De skillnader som idag finns på tillgång 

till elevhälsa kan ge flera oönskade effekter. Risken med ett icke strukturerat arbetssätt 

eller avsaknad av nyckeltal kring bemanning är att staden inte uppnår målet av en 

likvärdig tillgång till elevhälsa för eleverna. Detta kan medföra hög arbetsbelastning som 

bara ger utrymme för akuta åtgärder och att det viktiga hälsofrämjande och förebyggande 

arbetet då måste nedprioriteras.  

Slutbetänkandets förslag har goda intentioner och ger stöd för ett helhetstänk kring 

elevhälsan med långsiktighet och ett mål till minsta lägsta nivå för elevhälsan. Syftet är 

att tydliggöra vad elever och skola minst ska ha tillgång till och vad skolans övriga 

personal, elever och vårdnadshavare kan förvänta sig av elevhälsan. Att arbeta på individ- 

grupp- och organisationsnivå i samverkan med övrig personal som utredningen förslår ser 

vi som en förutsättning då elevers lärande, utveckling och hälsa är ett gemensamt uppdrag 

för hela skolan. Elevhälsan ska bidra till skolans kvalitetsarbete och rektorer måste 

tilldelas de resurser som krävs för att långsiktigt bedriva det viktiga elevhälsoarbetet. En 

förutsättning är att finansieringsprincipen beaktas i den mån miniminivån riskerar att 

påverka kommunens ekonomi och handlingsutrymme.  

Förslaget om en numerär reglering av en acceptabel lägstanivå för tillgång till elevhälsa 

är viktig för att åstadkomma ökad likvärdighet oavsett skolenhet eller huvudman. En 

minimibemanning ska alltid ses som en lägsta acceptabel nivå för att säkerställa att alla 

elever på alla skolor har tillgång till en elevhälsa där professionerna kan bidra till en god 

lärmiljö. På de skolor där det finns socioekonomiska utmaningar eller behov utifrån andra 

lokala förutsättningar ska bemanningen av elevhälsan givetvis utformas utifrån dessa 

behov.  

Kommunstyrelsen  
  

  

Yrkande  

 

2020-06-10 

Demokraterna, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, 

Vänsterpartiet  

Ärende: 4.6 
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Remiss från Utbildningsdepartementet - Bättre 
möjligheter för elever att nå kunskapskraven 
(SOU 2021:11) 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Yttrande över remissen Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven (SOU 2021:11), i 
enlighet med bilaga 7 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, översänds till 
Utbildningsdepartementet. 

Sammanfattning 
Göteborgs Stad har den 29 mars 2021 fått slutbetänkandet Bättre möjligheter att nå 
kunskapskraven (SOU 2021:11) på remiss. Yttrandet ska vara Utbildningsdepartementet 
tillhanda senast den 30 juni 2021. 

Regeringen beslutade den 20 juli 2017 att ge en särskild utredare i uppdrag att kartlägga och 
analysera skolornas stöd- och elevhälsoarbete. Därefter har Regeringen vid fyra olika 
tillfällen beslutat om tilläggsdirektiv. Genom direktiven har utredningstiden förlängts och 
utredningsuppdraget utvidgats. Utredningen rapporterade en del av uppdraget i 
delbetänkande En annan möjlighet till särskilt stöd (SOU:2020:42) i juni 2020.  

Utredningens huvuduppdrag, som redovisas i slutbetänkandet, har varit att lämna förslag i 
förhållande till skolornas stöd- och elevhälsoarbete i syfte att skapa bättre förutsättningar för 
elever att uppfylla fastställda kunskapskrav. Utredningen har också haft i uppdrag att föreslå 
en acceptabel lägstanivå för tillgång till elevhälsans professioner, samt analysera vilka 
insatser som kan vidtas för att stärka grundsärskolan och i viss mån gymnasiesärskolan.  

De nya föreslagna bestämmelserna föreslås träda i kraft under tiden den 1 juli 2022 till den 
1 juli 2024.  

Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen tillstyrker slutbetänkandets förslag, 
förutom förslaget om elevhälsans numerära lägstanivå.   

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Stadsledningskontoret delar utredningens bedömning att förslagen i slutbetänkandet inte 
påverkar den grundläggande ansvarsfördelningen mellan stat och kommun. Huvuddelen av 
förslagen i slutbetänkandet är förtydligande av nu gällande skollagstiftning eller riktade till 
de statliga skolmyndigheterna och innebär varken en ambitionsökning eller ökade kostnader 
för kommunerna.  

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2021-05-12 
Diarienummer 0607/21 
 

Handläggare  
Nicklas Faritzson 
Telefon: 031-368 05 35 
E-post: nicklas.faritzson@stadshuset.goteborg.se  
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Slutbetänkandet innehåller dock några förslag som betyder en ambitionsökning och medför 
ökade kostnader för kommunerna: 

• obligatorisk redovisningen av tillgång till elevhälsa 
• en numerär lägstanivå för tillgång till elevhälsa 
• utökad timplanen för ämnesområden 
• införandet av en garanti för tidiga stödinsatser i grundsärskolan 

Utredningen beräknar att förlagen sammantaget kommer att leda till en ökad kostnad per år 
för kommunsektorn på cirka 1,146 miljarder kronor. Enligt finansieringsprincipen ska 
kommunerna därför kompenseras för dessa kostnader.   

För att finansiera de ökade kostnaderna föreslår utredningen en omfördelning av de riktade 
statsbidraget för personalförstärkning inom elevhälsan, 150 miljoner kronor, respektive 
statsbidraget för stärkt likvärdighet, 690 miljoner kronor. Resterande kostnader föreslås tas 
från det riktade statsbidraget för elevassistenter. Enligt utredningen bör de omfördelade 
medlen tillföras genom det generella stadsbidraget till kommunerna.  

Enligt stadsledningskontoret finns det en viss problematik med en finansiering genom 
omfördelning av pågående riktade statsbidrag. Ett sådan finansieringsförslag innebär att de 
riktade statsbidragens förutsebarhet i praktiken blir än mer kortsiktiga än vad de är idag. För 
Göteborgs Stad som tar del av riktade statsbidrag påverkar detta möjligheterna att fullfölja 
pågående utvecklingssatsningar, vilket skapar ryckighet och får i slutänden konsekvenser för 
elevernas skolgång.  

Det tycks inte heller finnas någon samordning eller dialog mellan de pågående statliga 
utredningar då de föreslår finansiering genom omfördelning av samma riktade stadsbidrag. I 
utredningen Skolbibliotek för bildning och utbildning (SOU 2021:3) föreslås 
ambitionsökningen inom skolbiblioteken finansieras genom en omfördelning av det riktade 
statsbidraget för lärarassistenter. Utifrån detta blir det svårt bedöma de ekonomiska och 
verksamhetsmässiga konsekvenserna av utredningens finansieringsförslag på längre sikt. 
Stadsledningskontoret förespråkar dock allmänt att riktade statsbidrag ersätts med generella 
då det säkrar den långsiktiga finansieringen och minskar osäkerheten som följer med riktade 
statsbidrag som kan förändras eller upphöra. En ytterligare fördel är minskad administration 
för både statliga myndigheter och kommuner. 

Stadsledningskontorets bedömning är att majoriteten av förslagen inte kommer att vara 
kostnadsdrivande för ansvariga nämnder och Göteborgs Stad som helhet. Det förslag som 
främst bedöms kunna leda till ökade kostnader är utredningens förslag om lägstanivåer för 
elevhälsans personal. Förslaget är tänkt att gälla på huvudmannanivå genom en specificerad 
högsta nivå av antalet elever per profession, exempelvis elever per psykolog.  

I dagsläget har grundskoleförvaltningen en bemanning inom elevhälsan som i stort motsvarar 
de nivåer som utredningen föreslår. Antalet elever som elevhälsan idag ansvarar för skiljer 
sig dock i hög grad mellan skolor utifrån skilda förutsättningar och behov. Idag utgår 
statsbidrag, som nämnts ovan, för kostnader inom elevhälsan och för specialpedagogik. Det 
har gett Göteborgs Stad möjlighet att utöka personalgruppen och genomföra 
kompetensinsatser. I och med att förslaget föreslås finanserias via omfördelning av redan 
existerande statsbidrag innebär det en osäkerhet i hur mycket medel Göteborgs Stad kommer 
att få och i vilken grad det finns behov av självfinansiering. Enligt stadsledningskontoret går 
det därför inte att utesluta att förslaget om lägsta nivå inom elevhälsan över tid kommer att 
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medföra högre kostnadsökningar för Göteborgs Stad än kompensationen som föreslås i 
utredningen. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Sammantaget syftar utredningens förslag till att förbättra alla elevernas möjligheter att nå 
utbildningens mål. En del av de elever som berörs av förslagen i betänkandet har en 
funktionsnedsättning. Barn med en funktionsnedsättning har i vissa fall svårare att nå 
utbildningens mål, och kan då ha större behov av ett välfungerande stöd- och 
elevhälsoarbete. Att gå ut grundskolan med behörighet till något av gymnasieskolans 
nationella program och fullfölja en gymnasieutbildning har positiva konsekvenser för barn 
och ungdomar på längre sikt. Det ökar möjligheterna till etablering på arbetsmarknaden och 
till en egen försörjning och minskar riskerna för ohälsa, vilket påverkar samhället positivt.  

Att alla barn har samma rättigheter och lika värde, och att ingen får diskrimineras har varit 
central i hela utredningens arbete. Förändringen av benämningar på målgruppen för grund- 
och gymnasiesärskola är enligt stadsledningskontoret angelägna både ur ett funktionshinder- 
och barnrättsperspektiv. Såväl barn och ungdomar som vuxna med funktionsnedsättningar 
har rätt att inte behöva benämnas på ett stigmatiserade sätt. Intellektuell funktionsnedsättning 
är både ett mer tidsenligt och adekvat begrepp än det nuvarande begreppet 
utvecklingsstörning.  

Vad gäller benämningar på skolformerna har funnits och finns önskemål både från elever 
och funktionshinderorganisationer om att de nuvarande benämningar grund- och 
gymnasiesärskola bör bytas ut. Stadsledningskontoret välkomnar att utredningen har strävat 
efter att finna benämningar som inte ses som stigmatiserande, där beteckningen ”sär” tas bort 
och som samtidigt anger att utbildningen är anpassad i skollagens mening.  

Utredningens övriga förslag som rör grund- och gymnasiesärskolan syftar till att barn och 
ungdomar med en intellektuell funktionsnedsättning ska ges samma möjligheter att utvecklas 
så långt de kan utifrån sina förutsättningar. Stadsledningskontoret ser positivt på förslagen 
som utredningen presenterar, då det historiskt sett har funnits ett relativt stort omsorgsinslag 
i särskolans verksamhet. Den nuvarande timplanen avspeglar också en uppfattning att vissa 
ämnen är mer lämpliga för eleverna inom skolformen än andra. Med föreslagna förändringar 
kommer skolförordningarna att få en tydligare inriktning mot att eleverna inom särskolan är 
individer som på bästa möjliga sätt ska förbereda sig inför ett vuxenliv genom utbildning och 
lärande. Att benämningen träningsskola tas bort är enligt Stadsledningskontoret rimligt 
utifrån att utbildningen i grundsärskolan ska vara flexibel och att begreppet träningsskola 
riskerar att leda till föreställningar om att alla elever enbart läser antingen ämnesområden 
eller ämnen. 

Stadsledningskontorets bedömning att förslagen är utformade utifrån ett funktionshinder- 
och barnrättsperspektiv stämmer väl överens med barnkonventionens intentioner om att alla 
beslut ska utgå från barnens bästa. 

 



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 4 (15) 
   
   

Bilagor 
1. Sammanfattning - Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven (SOU 

2021:11) 

2. Sammanställning av utredningens förslag och bedömningar 

3. Synpunkter från Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor 

4. Grundskolenämndens handlingar 2021-05-18 §162 

5. Utbildningsnämndens handlingar 2021-05-18 §93 

6.  Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildningens handlingar  
2021-05-18 §75 

7.  Stadsledningskontorets förslag till yttrande  
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Ärendet  
Göteborgs Stad har den 29 mars 2021 fått slutbetänkandet Bättre möjligheter att nå 
kunskapskraven (SOU 2021:11) på remiss. Yttrandet ska vara Utbildningsdepartementet 
tillhanda senast den 30 juni 2021. 

Beskrivning av ärendet 
Regeringen beslutade den 20 juli 2017 att ge en särskild utredare i uppdrag att kartlägga och 
analysera skolornas stöd- och elevhälsoarbete. Därefter har Regeringen vid fyra olika 
tillfällen beslutat om tilläggsdirektiv. Genom tilläggsdirektiven har utredningstiden förlängts 
och utredningsuppdraget utvidgats.  

Utredningen har haft tre huvuduppdrag som redovisas i slutbetänkandet: 

• Kartlägga och analysera skolornas stöd- och elevhälsoarbete och lämna förslag i syfte att 
skapa bättre förutsättningar för elever att nå de kunskapskrav som minst ska nås 

• Föreslå en acceptabel lägstanivå för tillgång till elevhälsans professioner 
• Analysera vilka insatser som kan vidtas för att stärka grundsärskolan och i viss mån 

gymnasiesärskolan, utifrån vissa avgränsade områden som beskrivs närmare nedan. 

Utredningen har tidigare lämnat ett delbetänkande En annan möjlighet till särskilt stöd - 
Reglering av kommunala resursskolor (SOU:2020:42) med förslag för hur elever kan få 
bättre stödinsatser kopplade till lärmiljö och grupptillhörighet.  

I slutbetänkande har utredningens fokus varit skolans förmåga att ge fler elever 
förutsättningar att nå kunskapskraven och tillräckliga kunskaper för att klara framtida studier 
och arbetsliv. Uppdraget har i första hand berört grundskolan och grundsärskolan och några 
av de områden som utredningen menar kan ha betydelse för elevernas möjligheter att nå 
kunskapskraven. Områdena som utredningen identifierat är: 

• skolans arbete med extra anpassningar och särskilt stöd 
• elevhälsoarbetet och tillgången till elevhälsa 
• möjligheter till en flexibel utbildning för elever i grundsärskolan 
• kompetensen hos lärare och övrig personal i grund- och gymnasiesärskolan 
• möjligheten att överklaga ett beslut om att gå om en årskurs 
• möjligheten att dela upp elever efter kön 

Utredningens förslag och bedömningar 

Utredningen presenterade sitt slutbetänkande Bättre möjligheter för elever att nå 
kunskapskraven (2021:11). den 26 februari 2021.  

I slutbetänkande föreslår utredningen bland annat att: 

• Skolverket ska ges i uppdrag att ansvara för att ta fram kunskapssammanställningar inom 
områdena elevhälsa och stöd som kan bidra till att förbättra huvudmäns, rektorers och 
lärares möjligheter att välja effektiva insatser. 

• Skolverket och SPSM ska ges i uppdrag att ta fram ett stöd för den utredning som ska 
genomföras för att ta ställning till en elevs behov av särskilt stöd. 

• Ett krav på tillgång till speciallärare eller specialpedagog inom elevhälsan ska införas för 
att höja kvaliteten på kartläggning av stödbehov och utformning av insatser samt för att 
lärare ska ges ett bättre stöd i arbetet med att utforma inkluderande lärmiljöer. 
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• En numerär reglering av tillgång till elevhälsan ska införas som anger att en skolläkare 
får ansvara för högst 7 000 elever, en skolsköterska för högst 430 elever, en psykolog för 
högst 1 000 elever och en kurator för högst 400 elever. 

• Det ska vara obligatoriskt för skolans huvudmän att redovisa tillgång till skolläkare, 
skolsköterska, psykolog och kurator på skolenhetsnivå. 

• En garanti för tidiga stödinsatser ska införas för elever som läser ämnena svenska, 
svenska som andraspråk och matematik enligt grundsärskolans kursplaner. 

• Grundsärskolans timplaner bör förändras för att bättre möta elevernas behov och öka 
flexibiliteten för eleverna att läsa utifrån olika timplaner. 

• Grundsärskola ska byta namn till anpassad grundskola och gymnasiesärskola ska byta 
namn till anpassad gymnasieskola. För att skapa enhetlighet föreslås även att kommunal 
vuxenutbildning som särskild utbildning ska byta namn till kommunal vuxenutbildning 
som anpassad utbildning på grundläggande respektive gymnasial nivå. 

Förslagen om ett förbättrat stöd- och elevhälsoarbete syftar enligt utredning till att öka 
elevernas möjligheter att nå utbildningens mål. Detsamma gäller förslaget om en acceptabel 
lägstanivå för tillgång till elevhälsan. Enligt utredningen är det genom ett stärkt 
förebyggande och hälsofrämjande arbete som fler barn kan klara av utbildningen, men också 
öka sitt välbefinnande och minska risken för ohälsa. Genom att behov av stöd upptäcks och 
adekvata insatser vidtas ökar elevers möjligheter att nå kunskapskraven. Barn med en 
funktionsnedsättning har i vissa fall svårare att nå utbildningens mål, och kan enligt 
utredningen då ha större behov av ett välfungerande stöd- och elevhälsoarbete. 

Utredningens samtliga förslag och bedömningar finns sammanställda i sin helhet i bilaga 2 
till detta tjänsteutlåtande.  

Remissinstanser 
Ärendet har remitterats till grundskolenämnden, utbildningsnämnden samt nämnden för 
arbetsmarknad och vuxenutbildning.  

Rådet för funktionshinderfrågor har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på 
remissen.  

Synpunkter från Göteborgs Stads funktionshinderråd 
Funktionshinderrådet ställer sig positiv till utredningens förslag och slutsatser. Rådet delar 
utredningens bild av att eleven ofta blir bäraren av problemen i stället för att skolorna tittar 
på vad som behöver ändras i skolmiljön för att bättre möta elevens behov av stöd. Det är 
positivt menar rådet att utredningen ser behovet av att ändra på den bilden. 

Utredningens förslag för att förstärka elevhälsoarbetet är bra enligt rådet. Det är också viktigt 
att öka kompetensen hos rektorer och huvudmän då det är de som ansvarar för att fördela 
resurser till elevhälsan och det särskilda stödet.  

Funktionshinderrådet ser positivt på utredningens förslag att skolmyndigheterna får i 
uppdrag att ta fram ett gemensamt stöd för utredning av särskilt stöd. Enligt rådet är 
utredningar om särskilt stöd ofta otillräckliga eller inte genomförda alls. Idag upplevelevs 
bristande stöd och kompetensbrister (eller ovilja) när det gäller att göra utredningar och 
skriva åtgärdsplaner. Utredningarna fokuserar för smalt och saknar helhetsperspektiv. Enligt 
rådet gör det att skolan missar orsaken till problemet och sätter in stöd på fel plats.  
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Funktionshinderrådet ser positivt på att utredningen föreslår mer flexibilitet på 
grundsärskolan och gymnasiesärskolan för att ge eleverna bättre förutsättningar att utveckla 
de kunskaper de behöver för delaktighet i samhället. Rådet uppfattar dock att det är otydligt i 
utredningen var gränsen för rätten till att på i grundsärskola ska dras. De uppmärksammar att 
många elever befinner sig i en gråzon och en flexibilitet mellan att läsa enligt grundskolans 
läroplan och grundsärskolans läroplan hade kunnat gynna denna grupp elever. 

Funktionshinderrådet stöder utredningens förslag att benämningarna anpassad grundskola 
respektive anpassad gymnasieskola och intellektuell funktionsnedsättning.  

När det gäller förändring av timplan i grundsärskolan menar funktionshinderrådet att det är 
lite förvånande att utredningen föreslår en minskning av slöjd- och hemkunskap. Enligt rådet 
finns det idag många tillfällen att implementera läsning, skrivning och matte. Rådet 
uppmärksammar att elevhälsan inte omfattar funktionen logoped. En logoped arbetar med 
både uttal, ordförråd, meningsbyggnad och kommunikationsstödjande åtgärder. Logopeden 
är en mycket viktig funktion i elevhälsan enligt funktionshinderrådet.   

Grundskolenämnden 

Övergripande bedömning 
Grundskolenämndens bedömning är att flertalet av förslagen i utredningens slutbetänkande 
är bra och välskrivna. Nämnden lyfter särskilt fram de förslag som berör förändringar av 
grundsärskolan. Enligt nämnden kommer förslagen sannolikt att minska särskiljandet som 
idag finns gentemot grundskolan och som många elever i skolformen upplever. Förslagen 
möjliggöra också i större utsträckning en individualisering som till exempel att läsa 
integrerat i grundskolan eller att få möjligheten att läsa spanska, vilket enligt nämnde 
kommer att gynna eleverna.  

Grundskolenämnden konstaterar att utredningen i sitt slutbetänkande beskriver att den 
viktigaste omständigheten för att elever ska nå kunskapskrav är att de möts av skickliga 
lärare och en trygg skolmiljö, men menar att dessa områden ligger utanför dess uppdrag. 
Enligt grundskolenämnden kommer de förslag som inte berör särskolan därför endast att få 
en marginell påverkan på elevers möjlighet att nå kunskapsmålen då de förslagen inte berör 
det elevnära arbetet i någon större utsträckning.  

Grundskolenämndens ställningstagande till de enskilda förslagen och bedömningarna 

Grundskolenämnden tillstyrker följande förslag: 

• Krav på specialpedagog eller speciallärare inom elevhälsan (6.4.1)  
• Förbättrade möjligheter till vidareutbildning till specialpedagog och speciallärare (6.4.2) 
• Följa utvecklingen av utbildningsbakgrund bland kuratorer inom elevhälsan (6.4.3)  
• Bättre kunskap om vårdgivaransvaret (6.5.3)   
• Kunskapssammanställningar om elevhälsa och stöd (6.6.1)  
• Stöd för utredning om särskilt stöd (6.6.2)  
• Förslag om obligatorisk redovisning av tillgång till personal inom elevhälsan (7.6)  
• En förtydligad reglering av elevhälsans uppdrag (7.7.2) 
• En numerär reglering av en acceptabel lägstanivå för tillgång till elevhälsan (7.7.3) 
• Kompetensutveckling om flexibel utbildning (8.6.3)  
• Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) och digitala lärverktyg (8.6.4)  
• Kompetensutveckling för elevassistenter (8.6.5)    
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• Rektor ska besluta om fördelning av undervisningstid på individuella program i 
gymnasiesärskolan (9.5.1)  

• Reducerad undervisningstid blir ny stödform på individuella program i  
gymnasiesärskolan (9.5.2) 

• Intellektuell funktionsnedsättning ersätter utvecklingsstörning (9.6.1)  
• Skolformerna byter namn till anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola (9.6.2) 
• Benämningen träningsskola tas bort (9.6.3)  
• Ny benämning på specialisering inom speciallärarutbildning (9.6.4)  

Grundskolenämnden delar utredningens bedömningar: 

• Översyn över de obligatoriska bedömningsstöden i årskurs 1 (8.5.3) 
• Bristen på behöriga lärare bör utredas (8.6.6)  
• Det befintliga regelverket om könsuppdelad undervisning är tillräckligt (11.3) 
• Bedömning av förslagens betydelse för sekretess- och dataskyddslagstiftningen (12.1) 

Grundskolenämnden tar inte ställning till följande förslag: 

• Rektor ska besluta om fördelning av undervisningstid på individuella program i 
gymnasiesärskolan (9.5.1)  

• Reducerad undervisningstid blir ny stödform på individuella program i  
• gymnasiesärskolan (9.5.2) 

Utbildningsnämnden 

Övergripande bedömning 
Utbildningsnämnden delar i stort den problembild som utredningen presenterar i sitt 
slutbetänkande och menar att den väl sammanfaller med de utvecklingsstrategier som idag 
redan finns inom nämndens ansvarsområde. Enligt nämnden kan utredningens förslag 
sammantaget bidra till att stärka strukturen kring och kompetensen inom elevhälsoarbetet 
samt utveckla gymnasiesärskolan i en önskvärd riktning. Utredningens synsätt kring stöd och 
elevhälsa kan medföra att elevhälsoarbetet ges större utrymme i såväl lärarutbildning som 
specialpedagogiskutbildning och rektorsutbildning. Utbildningsnämnden menar att detta i 
förlängningen kan leda till ett mer utvecklat elevhälsoarbete på alla skolor och bidra till ökad 
jämlikhet.  

Utbildningsnämnden anser det särskilt positivt att det förebyggande och hälsofrämjande 
arbetet lyfts fram för att skapa bättre förutsättningar för elever att nå målen. På längre sikt 
innebär det ökade möjligheter för att elever med behov ska kunna ges adekvata stödinsatser i 
rätt tid. Nämnden anser att de förslag utredningen för fram kring gymnasiesärskolan är till 
gagn för skolformens elever. Det är positivt att fokus i utredningen ligger på att bedöma och 
stödja kunskapsutveckling; det är också välkommet att benämningar, som ibland kan 
upplevas som särskiljande och stigmatiserande, moderniseras. 

När det gäller utredningens förslag rörande tillgång till elevhälsa avstyrker 
utbildningsnämnden förslaget om numerär reglering. Enligt nämnden att det är behovet som 
styr omfattningen på elevhälsan. Antalet medarbetare kan därmed i praktiken behöva vara 
både större och mindre än den numerära reglering som föreslås i förslag allt beroende på 
vilka behov en huvudmans elevgrupp har. Behovet av elevhälsans professioner skiljer sig i 
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hög utsträckning mellan olika elevgrupper varför en numerär reglering riskerar att vara 
missriktad både ur ett elevperspektiv och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.  

Utbildningsnämndens ställningstagande till de enskilda förslagen och bedömningarna 

Utbildningsnämnden tillstyrker följande förslag: 

• Krav på specialpedagog eller speciallärare inom elevhälsan (6.4.1) 
• Förbättrade möjligheter till vidareutbildning till specialpedagog och speciallärare (6.4.2) 
• Följa utvecklingen av utbildningsbakgrund bland kuratorer inom elevhälsan (6.4.3)  
• Bättre kunskap om vårdgivaransvaret (6.5.3)   
• Kunskapssammanställningar om elevhälsa och stöd (6.6.1)  
• Stöd för utredning om särskilt stöd (6.6.2)  
• Förslag om obligatorisk redovisning av tillgång till personal inom elevhälsan (7.6)  
• En förtydligad reglering av elevhälsans uppdrag (7.7.2) 
• En numerär reglering av en acceptabel lägstanivå för tillgång till elevhälsan (7.7.3) 
• Kompetensutveckling om flexibel utbildning (8.6.3)  
• Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) och digitala lärverktyg (8.6.4)  
• Kompetensutveckling för elevassistenter (8.6.5)   
• Bristen på behöriga lärare bör utredas (8.6.6)  
• Rektor ska besluta om fördelning av undervisningstid på individuella program i 

gymnasiesärskolan (9.5.1)  
• Reducerad undervisningstid blir ny stödform på individuella program i  
• gymnasiesärskolan (9.5.2) 
• Intellektuell funktionsnedsättning ersätter utvecklingsstörning (9.6.1)  
• Skolformerna byter namn till anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola (9.6  
• Benämningen träningsskola tas bort (9.6.3)  
• Ny benämning på specialisering inom speciallärarutbildning (9.6.4)   
• Det befintliga regelverket om könsuppdelad undervisning är tillräckligt (11.3)  

Utbildningsnämnden delar utredningens bedömningar: 

• Översyn över de obligatoriska bedömningsstöden i årskurs 1 (8.5.3) 
• Bristen på behöriga lärare bör utredas (8.6.6)  
• Det befintliga regelverket om könsuppdelad undervisning är tillräckligt (11.3) 
• Bedömning av förslagens betydelse för sekretess- och dataskyddslagstiftningen (12.1) 

Utbildningsnämnden avstyrker förslag: 

• En numerär reglering av en acceptabel lägstanivå för tillgång till elevhälsan (7.7.3) 

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning 
Övergripande bedömning 

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning remissvar berör endast de förslag som har 
koppling till vuxenutbildningen.  

Nämnden ställer sig bakom utredningens förslag att benämningen intellektuell 
funktionsnedsättning ersätter utvecklingsstörning. Ett mindre antal elever med andra typer av 
kognitiv funktionsnedsättning och som har stora svårigheter att studera inom komvux, skulle 
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enligt nämnden dock vara betjänta av att ingå i målgruppen som tillhör särskild utbildning 
kommunal vuxenutbildning.  

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning ställer sig också bakom utredningens 
förslag om namnbyte. Vuxna elever uttrycker ofta att namnet ”sär” innebär att vara utanför 
normen och att studierna inte har samma status som övriga komvux. För utveckling framåt 
vore det enligt nämnden intressant att fortsätta utreda hur vuxenutbildning skulle kunna se ut 
om strukturen förändras och kurser söks på olika nivåer utan att särskilja namnen i 
skolformen.  

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning ställningstagande till de enskilda förslagen 
och bedömningarna. 

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning tillstyrker följande förslag: 

• Intellektuell funktionsnedsättning ersätter utvecklingsstörning (9.6.1)  
• Skolformerna byter namn till anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola (9.6.2) 
• Ny benämning på specialisering inom speciallärarutbildning (9.6.4)   

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen tillstyrker slutbetänkandets förslag, 
förutom förslaget om elevhälsans numerära lägstanivå.   

Övergripande bedömning 
Stadsledningskontoret ställer sig positiv till slutbetänkandets förslag. Tillsammans utgör 
åtgärderna en helhet kring stöd och elevhälsa som enligt stadsledningskontoret både är 
rimliga och kommer att bidra till att främja elevers lika möjligheter att uppnå de 
kunskapsmål som minst ska uppnås. Framför allt kommer det att beröra elever med 
funktionsnedsättning som i vissa fall har svårare att nå utbildningens mål och som kan ha ett 
större behov av ett välfungerande stöd- och elevhälsoarbete. Att gå ut grundskolan med 
behörighet till något av gymnasieskolans nationella program och fullfölja en 
gymnasieutbildning har positiva konsekvenser på längre sikt för alla barn och ungdomar. Ett 
väl fungerande stöd och elevhälsa ökar möjligheterna till etablering på arbetsmarknaden och 
till en egen försörjning och minskar riskerna för ohälsa, vilket påverkar samhället positivt.  

Utredningen konstaterar dock i sitt slutbetänkande att den viktigaste omständigheten för att 
elever ska nå kunskapskrav är att de möts av skickliga lärare och en trygg skolmiljö, men 
skriver samtidigt att dessa områden legat utanför uppdraget. Stadsledningskontoret delar 
därför grundskolenämndens bedömning att utredningens förslag behöver kompletteras med 
ytterligare åtgärder för det elevnära arbetet så att alla elever får ha möjlighet att nå 
kunskapsmålen. Ett steg i den riktningen är förslaget om Nationell plan för trygghet och 
studiero (Ds 2021:13) som den 18 maj 2021 skickades ut på remiss.  

Förslag till förändringar inom grund- och gymnasiesärskola 
Utredningen föreslår ett flertal förändringar inom grundsärskolan. Det gäller timplan, 
bedömningsstöd, ökat fokus på lärande och grundläggande begrepp. Stadsledningskontoret 
delar nämndernas bedömningar att dessa förändringar är välgrundade. Utredningen 
konstaterar att många avvägningar mellan ämnen i grundsärskolans timplan vilar på 
historiska uppfattningar om elevgruppen och är i behov modernisering. En förändring av 
benämningar på målgruppen och namnbyte på skolformen är angelägna både ur ett 
funktionhinders- och barnrättsperspektiv. Förändringarna anknyter till övriga begrepp i 
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skolförfattningarna och bidrar till en normalisering av eleverna istället för ett särskiljande 
som många elever idag upplever de nuvarande begreppen.  

Ökningen av undervisningstiden och att timplanen för grundsärskolan utformas i större 
utsträckning som grundskolans timplan är bra utifrån ett elevperspektiv. Det är också positivt 
att staten bidrar med fortsatt stöd till fortbildningsinsatser. Det kommer att öka möjligheten 
för elever inom skolformen att kunna läsa integrerat och få en utbildning som är individuellt 
anpassad. Att eleverna inom skolformen ska erbjudas möjligheten att göra ett språkval är 
också bra. Förslagen står i kontrast till nuvarande timplan för grundsärskolan där elever 
generellt förväntas ha ett större utbyte av ämnet slöjd än av grundläggande kunskaper som 
språk och matematik för att erövra ett innehållsrikt vuxenliv.  

Förslag om en numerär lägstanivå för tillgång till elevhälsa 
Enligt utredningen är tillgången på elevhälsa inte likvärdig, vilket påverkar elevernas 
möjlighet till stöd och insatser från elevhälsan. För att öka likvärdighet föreslår utredningen 
att elevhälsans uppdrag definieras i lagstiftningen och kompletteras med en av staten 
beslutad numerär lägstanivå för tillgång till elevhälsan. Enligt stadsledningskontoret är det ur 
ett likvärdighetsperspektiv angeläget att alla elever utifrån sina behov har tillgång till en väl 
fungerande elevhälsa. Stadsledningskontoret ser därför positivt på att elevhälsans nuvarande 
uppdrag ska förtydligas med bestämmelser om att arbetet ska bedrivas på individ-, grupp- 
och organisationsnivå samt ske i samverkan med övrig personal på skolan.  
Förslaget om en numerär lägstanivå innebär dock en inskränkning i det kommunala 
självstyret genom att de minskar kommunens möjligheter att själv styra över sina resurser i 
förhållande till behov. Enligt stadsledningskontoret finns det risker med en numerär 
lägstanivå i förhållande till hur resurserna bäst används. I och med att förslaget innebär 
mindre möjligheter för kommunen att själva avgöra fördelningen av resurser kan förslaget 
leda till att resurserna inte används på det sätt som skulle vara mest effektivt utifrån behov; 
lägstanivån uppfattas som ett tak och blir mer styrande än de reella behoven. För det andra 
finns det en risk att lägstanivå för bemanning av elevhälsan får konsekvenser för övriga delar 
av skolverksamheten där det idag saknas reglering om antalet anställda. Exempelvis kan 
effekten bli att en mindre andel av resurserna kan används till lärare eller andra 
personalkategorier inom elevhälsan än vad som behövs utifrån de lokala förutsättningarna. 
Huruvida det är fallet är dag svårt att bedöma, men klart är att sådana risker uppkommer när 
kommunernas möjligheter att styra över sina resurser begränsas genom lagstiftning.  

Dessutom innebär förslaget enligt Stadsledningskontoret en etablering av en ny princip för 
statlig styrning. En princip där staten beslutar om lägstanivåer för personalkategorier inom 
verksamheter som kommunen är ålagda att genomföra utifrån sina lokala förutsättningar och 
behov. Innan en sådan princip eventuellt införs behöver frågan utredas i ett bredare 
perspektiv för att också inkludera en konsekvensanalys i förhållande till kommunens 
lagstadgade verksamheter i övrigt. Detta är något utredningen inte gjort i sitt betänkande.  

Mot bakgrund av ovan redogjorda skäl avstyrker stadsledningskontoret förslaget om 
elevhälsans numerära lägstanivå. 

Finansieringsprincipen 
Utredningen förslår att kompensation till kommunerna för de ökade kostnaderna ska 
finansieras genom en omfördelning av riktade pågående statsbidrag. Enligt 
stadsledningskontoret finns det en viss problematik med en finansiering genom 
omfördelning av pågående riktade statsbidrag. Ett sådan finansieringsförslag innebär att de 
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riktade statsbidragens förutsebarhet i praktiken blir än mer kortsiktiga än vad de är idag. För 
Göteborgs Stad som använder statsbidragen påverkar detta möjligheterna att fullfölja 
pågående utvecklingssatsningar, vilket skapar ryckighet och i slutänden påverkar elevernas 
skolgång.  

Det tycks inte heller finnas någon samordning eller dialog mellan de pågående statliga 
utredningar då de ofta samtidigt föreslår finansiering genom omfördelning av samma riktade 
stadsbidrag. I utredningen Skolbibliotek för bildning och utbildning (SOU 2021:3) föreslås 
ambitionsökningen inom skolbiblioteken finansieras genom en omfördelning av det riktade 
statsbidraget för lärarassistenter. Utifrån detta blir det svårt att ta ställning och bedöma de 
ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenserna av finansieringsförslagen på längre 
sikt.  

Stadsledningskontoret förespråkar dock allmänt att riktade statsbidrag ersätts med generella 
då det säkrar den långsiktiga finansieringen och minskar osäkerheten som följer med riktade 
statsbidrag som kan förändras eller upphöra. En ytterligare fördel är minskad administration 
för både statliga myndigheter och kommuner. 

Samverkan statliga myndigheter 
Flera av utredningens förslag riktar sig till Skolverket och Specialpedagogiska 
skolmyndigheten (SPSM). Det handlar exempelvis om bedömningsstöd och utredningsstöd. 
Stadsledningskontoret delar grundskolenämndens bedömning att det är välkommet med en 
ökad tydlighet när det gäller statens styrning av skolan. Utredningskravet, kap 3 § 9 
skollagen, är ett sådant exempel. Det finns idag en diskrepans mellan vad som lärs ut på 
specialpedagogutbildningen och hur Skolinspektionen och Statens överklagandenämnd 
tolkar vad utredningskravet enligt 7 kap 9 § skollagen innebär. Det saknas med andra ord en 
samsyn mellan olika statliga aktörer om vad en utredning ska innehålla. Det har fått som 
konsekvens att Skolinspektionen i flera fall riktat kritik mot enskilda skolor med grunden att 
utredningarna inte varit av tillräcklig kvalité. Särskild gäller det rektorsbeslut om omfattande 
åtgärder likt anpassad studiegång.  

 

 

 

  

Jonas Kinnander 

Direktör Ärende och utredning 
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Stadsdirektör  
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Kapitel 6 - Analys och förslag till ett förstärkt stöd- och elevhälsoarbete 

6.5 Förslag om utvecklad kompetens för ett aktivt stöd- och elevhälsoarbete 

6.4.1 Krav på specialpedagog eller speciallärare inom elevhälsan (Förslag) 

För elevhälsans specialpedagogiska insatser ska det finnas tillgång till specialpedagog eller speciallärare 

6.4.2 Förbättrade möjligheter till vidareutbildning till specialpedagog och speciallärare (Förslag) 

Statsbidraget för fortbildning när det gäller specialpedagogiska insatser och för speciallärarutbildning inom Lärarlyftet ska förstärkas med 60 miljoner kronor 2022, 75 miljoner kronor 2023–
2024 och 50 miljoner kronor från och med 2025. Statens institutionsstyrelse ska omfattas av möjligheten till statsbidrag för denna fortbildning. 

6.4.3 Följa utvecklingen av utbildningsbakgrund bland kuratorer inom elevhälsan (Förslag) 

Skolverket ska ges i uppdrag att följa utvecklingen av utbildningsbakgrund bland personer som arbetar som kurator i skolväsendet. 

6.5.2 Bättre stöd för förebyggande och hälsofrämjande arbete (Bedömning) 

Skolverket bör se över relevanta befintliga kompetensutvecklingsinsatser och stödmaterial för att i dessa utveckla hur det förebyggande och hälsofrämjande arbetet kan stödja elevernas 
utveckling mot utbildningens mål. Översynen bör i relevanta delar göras i samverkan med Specialpedagogiska skolmyndigheten, Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten. Översynen behövs 
särskilt i följande insatser eller material:  

• Insatser inom de nationella skolutvecklingsprogrammen som riktar sig till huvudmän och rektorer. 
• Stödmaterialen om särskilt stöd, extra anpassningar och åtgärdsprogram. 

• Vägledning för elevhälsan. 

6.5.3 Bättre kunskap om vårdgivaransvaret (Bedömning) 

Skolverket bör säkerställa att hälso-och sjukvårdslagstiftningen om styrning och ledning av elevhälsans medicinska insatser berörs inom rektorsprogrammet och i skolchefsutbildningen. 

6.6 Förslag om bättre verktyg för effektiva insatser 

6.6.1 Kunskapssammanställningar om elevhälsa och stöd (Förslag) 

Skolverket ska ges i uppdrag att ansvara för att ta fram kunskapssammanställningar inom områdena elevhälsa och stöd som kan bidra till att förbättra huvudmäns, rektorers och lärares 
möjligheter att välja effektiva insatser. Kunskapssammanställningarna ska tas fram tillsammans med Skolforskningsinstitutet och Specialpedagogiska skolmyndigheten. I de fall det är relevant 
bör myndigheterna samråda med Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten 
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6.6.2 Stöd för utredning om särskilt stöd 

Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten ska ges i uppdrag att ta fram ett stöd för den utredning som ska genomföras för att ta ställning till en elevs behov av särskilt stöd. 

Kapitel 7 - Tillgång till elevhälsan 

7.6 Förslag om obligatorisk redovisning av tillgång till personal inom elevhälsan 

Det ska, inom ramen för förordningen om uppgiftsskyldighet för huvudmän inom skolväsendet, vara obligatoriskt att redovisa tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. 

7.7.2 En förtydligad reglering av elevhälsans uppdrag (Förslag) 

Elevhälsans nuvarande uppdrag ska förtydligas med bestämmelser om att elevhälsans arbete ska bedrivas på individ-, grupp- och organisationsnivå samt ske i samverkan med övrig personal 
på skolan. Elevhälsan ska vidare bidra till skolans kvalitetsarbete. Vid behov ska elevhälsan även samverka med hälso- och sjukvården och socialtjänsten. 

7.7.3 En numerär reglering av en acceptabel lägstanivå för tillgång till elevhälsan (Förslag) 

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 7 000 elever, en skolsköterska för högst 430 elever, en psykolog för högst 1 000 elever och en kurator för högst 400 
elever. 

Kapitel 8 - Bedöma och stödja kunskapsutveckling i grund- och gymnasiesärskolan 

8.5 Förslag om en garanti för tidiga stödinsatser i grundsärskolan 

8.5.1 En garanti för tidiga stödinsatser ska införas i grundsärskolan (Förslag) 

Den befintliga garantin för tidiga stödinsatser ska utsträckas till att omfatta även elever som läser ämnena svenska, svenska som andraspråk och matematik enligt grundsärskolans kursplaner. 
Syftet med garantin är att bidra till att varje elev ges förutsättningar att uppnå de kunskapskrav som minst ska uppnås i svenska, svenska som andraspråk och matematik i årskurs 3 i 
grundsärskolan respektive i årskurs 4 i specialskolan. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska bemyndigas att meddela föreskrifter om skyldighet för huvudmän att använda nationella bedömningsstöd i årskurs 3 i 
grundsärskolan respektive i årskurs 4 i specialskolan.  

Skolverket ska ges i uppdrag att ta fram sådana nationella bedömningsstöd i svenska, svenska som andraspråk och matematik för årskurs 3. 

8.5.2 Stöd till huvudmännen vid implementering (Förslag) 

Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten ska i samverkan ge huvudmännen stöd i samband med införandet av en garanti för tidiga stödinsatser för elever som läser ämnena 
svenska, svenska som andraspråk och matematik enligt grundsärskolans kursplaner. 
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8.5.3 Översyn över de obligatoriska bedömningsstöden i årskurs 1 (Bedömning) 

De obligatoriska bedömningsstöden i årskurs 1 i svenska, svenska som andraspråk och matematik i grundsärskolan bör ses över innan en garanti för tidiga stödinsatser införs. 

8.6 Förslag om kompetensutvecklingsinsatser och verktyg för bedömning 

8.6.1 Stöd för bedömning i ämnen och ämnesområden (Förslag) 

Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten ska ges i uppdrag att i samverkan ta fram utbildningsinsatser om bedömning i ämnen och ämnesområden i grundsärskolan.  

Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten ska ges i uppdrag att i samverkan ta fram verktyg och stödmaterial för bedömning och kunskapsuppföljning i ämnen och ämnesområden i 
grundsärskolan 

8.6.2 Didaktiskt inriktad kompetensutveckling (Förslag) 

Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten ska ges i uppdrag att i samverkan utveckla kompetensutvecklingsinsatser för lärare i grundsärskolan och specialskolan om hur 
undervisningen i ämnen och ämnesområden enligt grundsärskolans kursplaner kan göras mer konkret och multimodal.  

Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten ska ges i uppdrag att i samverkan inom ramen för de nationella skolutvecklingsprogrammen utveckla moduler med fokus på läsande, 
skrivande och matematik som riktar sig specifikt till lärare som undervisar i ämnen och ämnesområden enligt grundsärskolans kursplaner 

8.6.3 Kompetensutveckling om flexibel utbildning (Förslag) 

Specialpedagogiska skolmyndigheten och Skolverket ska ges i uppdrag att i samverkan erbjuda kompetensutveckling om hur lärare i grundskolan, grundsärskolan och specialskolan kan 
undervisa enligt två kursplaner parallellt. 

Specialpedagogiska skolmyndigheten och Skolverket ska i samverkan ges i uppdrag att erbjuda kurser i samläsning som riktar sig till lärare i gymnasiesärskolan och gymnasieskolan. 

8.6.4 Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) och digitala lärverktyg förs samman i utbildningsinsatser (Förslag) 

Specialpedagogiska skolmyndigheten ska ges i uppdrag att inom ramen för sina kompetensutvecklingsinsatser i alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) även ge kunskaper om 
digitala lärverktyg för elever som behöver stöd i sin kommunikation. Dessa insatser ska rikta sig till lärare och annan personal i grundsärskolan och gymnasiesärskolan 

8.6.5 Kompetensutveckling för elevassistenter (Förslag) 

Specialpedagogiska skolmyndigheten och Skolverket ska ges i uppdrag att i samverkan utforma kompetensutvecklingsinsatser för elevassistenter. Kompetensutvecklingsinsatserna ska ge 
kunskaper i skolans styrdokument, hur funktionsnedsättningar kan påverka elevernas lärande och vad elevassistentrollen innebär. 

8.6.6 Bristen på behöriga lärare bör utredas (Bedömning) 

Frågan om hur bristen på behöriga lärare i grund- och gymnasiesärskolan kan lösas bör utredas. 
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Kapitel 9 - Flexibilitet och nya benämningar i grund- och gymnasiesärskolan 

9.4 Förslag till nya timplaner för en mer flexibel utbildning 

9.4.1 Ny timplan i ämnen (Förslag) 

Grundsärskolans timplan för ämnen ska justeras enligt följande. Ämnet bild ska ha 60 timmar i lågstadiet, 80 timmar i mellanstadiet och 100 timmar i högstadiet. Engelska ska ha 45 timmar i 
lågstadiet, 155 timmar i mellanstadiet och 180 timmar i högstadiet. Hem- och konsumentkunskap ska ha 147 timmar som fördelas mellan låg- och mellanstadiet och 246 timmar i högstadiet. 
Matematik ska ha 420 timmar i lågstadiet, 410 timmar i mellanstadiet och 400 timmar i högstadiet. Musik ska ha 125 timmar i lågstadiet, 101 timmar i mellanstadiet och 95 timmar i 
högstadiet. Slöjd ska ha 50 timmar i lågstadiet, 140 timmar i mellanstadiet och 140 timmar i högstadiet. Svenska och svenska som andraspråk ska ha 538 timmar i lågstadiet, 510 timmar i 
mellanstadiet och 400 timmar i högstadiet. Teknik ska ha 47 timmar i lågstadiet, 65 timmar i mellanstadiet och 88 i högstadiet. Det ska också införas fördelningsbar tid i en omfattning av 20 
timmar i lågstadiet, 48 timmar i mellanstadiet och 90 timmar i högstadiet. Skolverkets förlag till justeringar i timplanerna vad gäller naturorienterande ämnen och samhällsorienterande 
ämnen ska genomföras. I idrott och hälsa ska inga ändringar av timantalet genomföras. 

9.4.2 Möjlighet att läsa modernt språk i grundsärskolan (Förslag) 

Inom ramen för skolans val och fördelningsbar undervisningstid ska en elev få erbjudas ett modernt språk som språkval.  

Skolverket ska ges i uppdrag att ta fram en kursplan i modernt språk för grundsärskolan samt att vid behov även revidera ämnesplanen för modernt språk i gymnasiesärskolan. 

9.4.3 Utökad undervisningstid i ämnesområden (Förslag) 

Timplanen för ämnesområden ska utökas till 6 890 timmar. På lågstadiet ska varje ämnesområde ha 315 timmar och det ska vara 305 timmar fördelningsbar tid. På mellanstadiet ska varje 
ämnesområde ha 346 timmar och det ska vara 642 timmar fördelningsbar tid. På högstadiet ska varje ämnesområde ha 391 timmar och det ska vara 683 timmar fördelningsbar tid 

9.5 Förslag som rör individuella program i gymnasiesärskolan 

9.5.1 Rektor ska besluta om fördelning av undervisningstid på individuella program i gymnasiesärskolan (Förslag) 

Det ska åligga ansvarig rektor att besluta hur undervisningstiden ska fördelas på det som ingår i elevens individuella studieplan på ett individuellt program i gymnasiesärskolan. 

9.5.2 Reducerad undervisningstid blir ny stödform på individuella program i gymnasiesärskolan (Förslag) 

Ansvarig rektor ska kunna fatta beslut om att reducera en elevs undervisningstid på ett individuellt program i gymnasiesärskolan. En minskning av undervisningstiden ska föregås av utredning 
och ett åtgärdsprogram.  

Skolverket ska få i uppdrag att ta fram stöd för tillämpningen om hur reducerad undervisningstid på individuella program i gymnasiesärskolan ska hanteras. 
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9.6 Förslag till nya benämningar på målgruppen och skolformerna 

9.6.1 Intellektuell funktionsnedsättning ersätter utvecklingsstörning (Förslag) 

Benämningen utvecklingsstörning ska ersättas med intellektuell funktionsnedsättning som benämning på målgruppen för grundsärskolan, gymnasiesärskolan och kommunal vuxenutbildning 
som särskild utbildning på grundläggande nivå respektive gymnasial nivå i skollagen och anslutande författningar. 

9.6.2 Skolformerna byter namn till anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola (Förslag) 

Skolformen grundsärskola ska byta namn till anpassad grundskola. Skolformen gymnasiesärskola ska byta namn till anpassad gymnasieskola. Kommunal vuxenutbildning som särskild 
utbildning på grundläggande nivå ska byta namn till kommunal vuxenutbildning som anpassad utbildning på grundläggande nivå och kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på 
gymnasial nivå ska byta namn till kommunal vuxenutbildning som anpassad utbildning på gymnasial nivå. 

9.6.3 Benämningen träningsskola tas bort (Förslag) 

Benämningen träningsskola ska tas bort ur skollagen och anslutande författningar. 

9.6.4 Ny benämning på specialisering inom speciallärarutbildning (Förslag) 

Benämningen speciallärarexamen med specialisering mot utvecklingsstörning ska ersättas med speciallärarexamen med specialisering mot intellektuell funktionsnedsättning. 

Kapitel 10 - Överklagandemöjlighet vid beslut om att inte flytta en elev till högre årskurs 

10.3 Förslag om överklagande av beslut att inte flyttas till högre årskurs eller gå om en årskurs 

En rektor ska få besluta att en elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan ska gå om en årskurs, om elevens vårdnadshavare medger det och det med hänsyn till 
elevens utveckling och personliga förhållanden i övrigt är lämpligast för eleven. Om det finns synnerliga skäl ska rektorn även utan medgivande från elevens vårdnadshavare få besluta att 
eleven ska gå om en årskurs. Ett beslut att en elev ska gå om en årskurs ska gälla för det läsår som följer närmast efter beslutet. Beslutet ska gälla även om eleven byter till en annan 
skolenhet. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om att en elev ska gå om en årskurs. Rektorns beslut ska kunna överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd.  

Det ska framgå av avgångsintyget om det har fattats beslut att en elev ska gå om en årskurs.  

Bestämmelserna i skolförordningen om att en rektor får besluta att en elev inte ska flyttas till närmast högre årskurs och att rektorn på begäran av en elevs vårdnadshavare får besluta att en 
elev ska gå om en årskurs i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan ska upphävas. 

Kapitel 11 - Könsuppdelad undervisning och utbildning 

11.3 Det befintliga regelverket om könsuppdelad undervisning är tillräckligt 

Det bör inte införas några bestämmelser i skollagen som uttryckligen förbjuder könsuppdelad undervisning och utbildning. Detta eftersom det befintliga regelverket i form av bestämmelser i 
läroplaner och diskrimineringslagen är tillräckligt 
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Kapitel 12 - Dataskydd och sekretess 

12.1 Bedömning av förslagens betydelse för sekretess- och dataskyddslagstiftningen 

De uppgifter om elevhälsans personal som det förslås att skolhuvudmännen ska rapportera in till Statistiska centralbyrån kommer att omfattas av statistiksekretessen hos Statistiska 
centralbyrån. Det finns också en bestämmelse om sekretess hos Skolväsendets överklagandenämnd för uppgift om enskilds personliga förhållanden som är tillämplig om en rektors beslut om 
att en elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan ska gå om en årskurs överklagas till nämnden. Några ytterligare regleringar i offentlighets- och sekretesslagen behövs 
därför inte.  

När skyldigheten att lämna uppgifter om elevhälsans personal regleras i Skolverkets föreskrifter kommer nödvändig behandling av personuppgifter hos skolhuvudmännen för att fullgöra 
denna skyldighet att kunna ske med stöd av den rättsliga grunden rättslig förpliktelse i artikel 6.1 c i EU:s dataskyddsförordning.  

Hos Statistiska centralbyrån kommer nödvändig behandling av personuppgifter vid framtagande av statistik om elevhälsans personal att kunna ske med stöd av den rättsliga grunden uppgift 
av allmänt intresse i artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen.  

I Överklagandenämndens verksamhet kommer nödvändig behandling av personuppgifter i ärenden där rektors beslut att en elev ska gå om en årskurs överklagats att kunna ske med stöd av 
den rättsliga grunden uppgift av allmänt intresse i artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen. Det finns också stöd i dataskyddslagen för nödvändig behandling av känsliga personuppgifter. Någon 
ytterligare dataskyddsreglering behöver därför inte införas. 



Synpunkter från Göteborgs Stads råd för 

funktionshinderfrågor på 

Utbildningsdepartementets remiss Bättre 

möjligheter för elever att nå kunskapskraven - 

aktivt stöd- och elevhälsoarbete samt stärkt 

utbildning för elever med intellektuell 

funktionsnedsättning, SOU 2021:11.  

• Vi delar utredningens bild av att eleven ofta blir bäraren av problemen i stället 

för att skolorna tittar på vad som behöver ändras i skolmiljön för att bättre 

möta elevens behov av stöd. Vi ser det som positivt att utredningen ser 

behovet av att ändra på den bilden. 

• Utredningens förslag för att förstärka elevhälsoarbetet är bra. Det är också 

viktigt att öka kompetensen hos rektorer och huvudmän då det är de som 

ansvarar för att fördela resurser till elevhälsan och det särskilda stödet. 

• Det är bra att Skolverket och SPSM föreslås få i uppdrag att ta fram ett stöd 

för den utredning som ska genomföras för att ta ställning till en elevs behov av 

särskilt stöd. Alldeles för ofta är dessa utredningar otillräckliga eller inte 

genomförda alls. 

• Det är positivt att AKK och digitala lärverktyg förs samman i 

utbildningsinsatser från SPSM till personal inom grundsärskolan och 

gymnasiesärskolan. 

• Det är också positivt att utredningen föreslår mer flexibilitet på grundsärskolan 

och gymnasiesärskolan för att ge eleverna bättre förutsättningar att utveckla 

de kunskaper de behöver för delaktighet i samhället. Utredningens förslag 

omfattar inte var en ska dra gränsen för att rätt till grundsärskola, vi vill dock 

skicka med att många elever befinner sig i en gråzon och en flexibilitet mellan 

att läsa enligt grundskolans läroplan och grundsärskolans läroplan hade 

kunnat gynna denna grupp elever. 

• Vi tycker att utredningens förslag på nya benämningar är bra. 

 

Kommentarer från Funktionsrätt Göteborgs Individstöd: 

• Personer som kontaktat Funktionsrätt Göteborgs Individstödet för att få stöd 

har, trots att deras barn har behov, fått svar att det inte finns plats på 
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resursskolorna. Frågan bli således: Hur tänker man kring resursskolorna i 

förhållande till elevers behov, ska inte samtliga barn som behöver detta stöd 

beredas plats? En ökad tydlighet vad som gäller kring dessa skulle vara 

önskvärt. 

• Av alla Individstödets skolärenden är bristande stöd klart vanligast. Vi ser 

stora kompetensbrister (eller ovilja) när det gäller att göra utredningar och 

skriva åtgärdsplaner. Utredningarna är klart undermåliga, fokuserar för smalt 

och saknar helhetsperspektiv. Detta gör att man ofta missar orsaken till 

problemet och sätter in stöd på fel plats. Åtgärdsplaner saknar eller är 

oanvändbara. Det har hänt att rektorer bett konsulenterna på Funktionsrätt 

om hjälp för att skriva dess. Även om man har en åtgärdsplan sätts insatserna 

inte in och man följer inte upp utvecklingen. Frågan blir således, hur tänker 

man kring kompetensutveckling för pedagoger och rektorer när det gäller att 

göra utredningar, skriver åtgärdsplaner och arbeta med att förverkliga dessa. 

• Vi ser att skolan alltför ofta agerar för sent med att sätta in stöd. Den nya 

”Läs- och skrivgarantin” verkar enbart mäta förmågan men det finns ingen 

självklart koppling till att man sätter in insatser för att komma till rätta med 

problemet. Frågan här blir: Hur tänker politikerna arbeta för att stödet ska 

komma eleven tillhanda fortare än idag. Den sega processen att få stöd i 

skolan försvårar barnets problem vilket i sin tur göra att ju längre man väntar 

desto större insatser behövs. 

• Vi ser att den del skolor försöker pressa föräldrar att gå med på att placera 

sina barn i särskola. Istället för att sakargument hänvisar man till föräldrarnas 

föräldraförmåga – kanske en för detaljerad punkt men skickar med den ändå 

eftersom den kom upp i samtalet. 

Kommentarer från Svenska Downföreningen: 

• I Svenska Downföreningen blev många av oss föräldrar chockade förra året 
när vi fick veta att barn med DS inte får välja särgymnasielinje efter intresse. 
Endast IP erbjöds. (oavsett barnets kunskapsnivå) De föräldrar som orkade ta 
strid för att barnet t ex drömde om att gå restauranglinje på 
gymnasiesärskola, har mött hårt motstånd.  
 

• Samordning och samsyn saknas verkligen i dagsläget ute på skolorna. 
 

• Där finns speciallärare och specialpedagoger, men specialpedagog tycks ofta 
arbeta mer individuellt med elever än att hjälpa lärare att anpassa 
undervisningen till hela klassen. Äldre speciallärare saknar ofta kunskap i IKT 
och bildstöd, så yrkestitel är ingen kvalitetssäkring i sig- utan det skulle 
verkligen behövas en kravspec eller bättre direktiv för hur de ska arbeta, och 
vem som tar ansvar för vad samt uppföljningsrutiner.  
 

• Föreningen erfar att det förekommer i flera klasser ingen, eller mycket 
lite undervisning enligt gällande läroplaner. Den undervisning i teoretiska 
ämnen som existerar är sällan anpassad i betydelsen begriplig/ 
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kommunikativt tillgänglig.  
 

• Elever som inte kan prata eller inte ger respons (pga autism t ex) får sämre 
undervisning.  Några av de klasserna saknar lärare -"utbildningen" delegeras 
till elevresurser som inte har någon utbildning inom 
kommunikation/pedagogik. Det går att be specialpedagog om hjälp, men det 
förutsätter att lärare/elevresursen inser behovet, och att de tror på elevens 
utvecklingspotential, samt att de i somliga fall släpper på sin egen prestige.  
 

• I en del klasser uppstår problemskapande situationer som stjäl tid från 
undervisningen på grund av att elev och personal inte kan kommunicera med 
varandra. (och miljön inte är bildstödsanpassad). Samt att det uppstår 
frustration när personal (både lärare och elevresurser) förespråkar olika egna 
regler och förhållningssätt. Kunskap om LAB saknas. Trots att det är 
personalen som skapar kaoset så skylls det på eleven, och fler personal krävs 
därefter för att punktmarkera barnet.  
 

• Med det sagt så är det viktigt med kunskap och samsyn om/när det ska 
införas fler teoretiska timmar.  Annars finns det risk att det fortsätter som nu, 
eller att undervisningen förenklas/försämras ännu mer på grund av 
personalens fördomar och tolkning av ordet anpassning.  
 

• Föreningen blev lite förvånad över förslaget att minska slöjd- och 
hemkunskap. Där finns många tillfällen att implementera läsning, skrivning 
och matte - och eftersom det är ämnen som eleverna ofta gillar så är de mer 
motiverade än att lyssna på en lärare som inte vet hur hen gör en lektion 
intressant och begriplig. 
 

• Logoped - som idag oftast kan bildstöd, IKT, etc och arbetar med både uttal, 
ordförråd, meningsbyggnad och kommunikationsstödjande åtgärder, är 
mycket viktig funktion i elevhälsan. Tyvärr saknas en sådan på många skolor.  

 



 

 

Göteborgs Stad Grundskolenämnd, protokollsutdrag 1 (2) 

Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-05-18 

Yttrande till kommunstyrelsen över 
Utbildningsdepartementet remiss avseende 
bättre möjligheter för elever att nå 
kunskapskraven 

§ 126, N609-1071/21 

Ärendet 
Kommunstyrelsen har begärt grundskolenämndens yttrande över Utbildnings-

departementets slutbetänkande Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven,  

SOU 2021:11. Förvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande över slutbetänkandet. 

Handlingar 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-04-29. 

Skrivelse daterad 2021-05-18 från (D) och (S) med yrkande, protokollsbilaga 5.  

Yttrande daterat 2021-05-18 från (V) och (MP), protokollsbilaga 6. 
 

Förvaltningen föreslår att nämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget 

yttrande till kommunstyrelsen.  

Yrkanden 
Jessica Blixt (D) och Viktoria Tryggvadottir (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag 

med följande ändringar: 
 

- Grundskolenämnden tillstyrker förslaget: Skolverket bör säkerställa att hälso- och 

sjukvårdslagstiftningen om styrning och ledning av elevhälsans medicinska insatser 

berörs inom rektorsprogrammet och i skolchefsutbildningen. 
 

- Grundskolenämnden tillstyrker förslaget: Elevhälsans nuvarande uppdrag ska 

förtydligas med bestämmelser om att elevhälsans arbete ska bedrivas på individ-, grupp- 

och organisationsnivå samt ske i samverkan med övrig personal på skolan. Elevhälsan 

ska vidare bidra till skolans kvalitetsarbete. Vid behov ska elevhälsan även samverka med 

hälso- och sjukvården och socialtjänsten. 
 

- Grundskolenämnden tillstyrker förslaget: 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 högst får ansvara för 7 000 elever, en 

skolsköterska för högst 450 elever, en psykolog för högst 1 000 elever och en kurator för 

högst 400 elever. 
 

Sofie Gyllenwaldt (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag och avslag på 

tilläggsyrkandet (D) och (S).  

Proposition 1 
Ordföranden Axel Darvik (L) ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 

grundskolenämnden beslutar bifalla detta. 

Grundskolenämnd 

 
  



Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-05-18 

 

Grundskolenämnd 

 
  

Göteborgs Stad Grundskolenämnd, protokollsutdrag 2 (2) 

 

Proposition 2 

Ordföranden Axel Darvik (L) ställer proposition på tilläggsyrkandet från (D) och (S) och 

avslagsyrkandet på detta och finner att grundskolenämnden beslutar bifalla 

tilläggsyrkandet från (D) och (S).  

Beslut 
1. Grundskolenämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till 

kommunstyrelsen med ändringar enligt tilläggsyrkandet från (D) och (S).  
 

2. Grundskolenämnden förklarar beslutet omedelbart justerat. 

__________ 

Expedieras 
Kommunstyrelsen 

 

Dag för justering 

2021-05-18 

 

Vid protokollet 

 

Rätt utdraget intygar i tjänsten: 
 
 
_____________________________ 

Åke Ström 

Nämndsekreterare 

 

 

 

Sekreterare 

Åke Ström 

 

 

Ordförande 

Axel Darvik (L) 

 

Justerande 

Bosse Parbring (MP) 
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Yrkande angående – Yttrande till kommunstyrelsen 
över utbildningsdepartementets remiss avseende 
bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven 

Förslag till beslut 
I grundskolenämnden: 

1. Grundskolenämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande med nedanstående

ändringar som eget yttrande till kommunstyrelsen:

- Grundskolenämnden tillstyrker förslaget: Skolverket bör säkerställa att hälso-

och sjukvårdslagstiftningen om styrning och ledning av elevhälsans medicinska

insatser berörs inom rektorsprogrammet och i skolchefsutbildningen.

- Grundskolenämnden tillstyrker förslaget: Elevhälsans nuvarande uppdrag ska

förtydligas med bestämmelser om att elevhälsans arbete ska bedrivas på individ-,

grupp- och organisationsnivå samt ske i samverkan med övrig personal på

skolan. Elevhälsan ska vidare bidra till skolans kvalitetsarbete. Vid behov ska

elevhälsan även samverka med hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

- Grundskolenämnden tillstyrker förslaget: 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 högst får ansvara för 7 000 elever,

en skolsköterska för högst 450 elever, en psykolog för högst 1 000 elever och en

kurator för högst 400 elever.

2. Grundskolenämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Yrkandet 
En välfungerande elevhälsa med rätt förutsättningar är avgörande för att stärka elevernas 

välmående och bidra till en ökad måluppfyllelse. Vi anser att de skillnader som idag finns 

på tillgång till elevhälsa kan ge flera oönskade effekter. Risken med ett icke strukturerat 

arbetssätt eller avsaknad av nyckeltal kring bemanning är att staden inte uppnår målet av 

en likvärdig tillgång till elevhälsa för eleverna. Detta kan medföra hög arbetsbelastning 

som bara ger utrymme för akuta åtgärder och att det viktiga hälsofrämjande och 

förebyggande arbetet då måste nedprioriteras. Terminologin har också betydelse, vi 

behöver definiera vad som är förebyggande och hälsofrämjande arbete för att skolor ska 

ha en gemensam syn. Osäkerhet på vad begreppen betyder och innefattar kan leda till en 

ojämlik elevhälsa.   

Grundskolenämnden 

Yrkande 

2021-05-18 

Demokraterna, Socialdemokraterna 

Ärende: 11 

Protokollsbilaga 5
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Den utredning som är på remiss har goda intentioner och ger stöd för ett helhetstänk kring 

elevhälsan med långsiktighet och ett mål till minsta lägsta nivå för elevhälsan. Syftet är 

att tydliggöra vad elever och skola minst ska ha tillgång till och vad skolans övriga 

personal, elever och vårdnadshavare kan förvänta sig av elevhälsan. Att arbeta på individ- 

grupp- och organisationsnivå i samverkan med övrig personal som utredningen förslår ser 

vi som en förutsättning då elevers lärande, utveckling och hälsa är ett gemensamt uppdrag 

för hela skolan. Elevhälsan ska bidra till skolans kvalitetsarbete och rektorer måste 

tilldelas de resurser som krävs för att långsiktigt bedriva det viktiga elevhälsoarbetet. Vi 

anser även att kompetenshöjande insatser i rektorernas utbildning kring elevhälsan är av 

stor vikt. 

Vi föreslår därför att grundskolenämnden ska tillstyrka även de tre delar som 

förvaltningen valt att avstyrka. De exempel som förvaltningen tar upp kring eventuella 

målkonflikter som kan uppstå bedömer vi finns redan idag och behöver omhändertas för 

såväl elevernas som personalens bästa. 



Grundskolenämnden 

2021-05-18 Vänsterpartiet, Miljöpartiet 

Yttrande från (V) och (MP) angående Yttrande till kommunstyrelsen över 

Utbildningsdepartementets remiss avseende bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven 

Utredningen föreslår en minimibemanning av elevhälsan med maximalt antal elever utifrån de olika 

professionerna skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Att införa en reglering gällande 

maximalt antal elever för respektive profession är ett viktigt steg för att säkerställa en likvärdig 

miniminivå för elevers tillgång till elevhälsan och förbättra möjligheterna för elever att nå 

kunskapskraven.   

En minimibemanning av elevhälsan ska inte påverka det kompensatoriska arbetet på skolor med 

socioekonomiska utmaningar. En minimibemanning ska ses som en lägsta acceptabel nivå för att 

säkerställa att alla elever på alla skolor har tillgång till en elevhälsa där professionerna kan bidra till en 

god lärmiljö. Att införa ett ”golv” som utredningen föreslår ska endast ses som en miniminivå för att 

skapa en likvärdig tillgång till elevhälsan. Det finns fortfarande all möjlighet för respektive huvudman 

att höja ambitionsnivån och ha betydligt högre bemanning av elevhälsan än det som regleras som 

lägstanivån. På de skolor där det finns socioekonomiska utmaningar eller behov utifrån andra lokala 

förutsättningar ska bemanningen av elevhälsan givetvis utformas utifrån dessa behov.   

Liksom ett antal fackliga företrädare har påtalat i skrivelser till nämnden anser vi dessutom att 

Göteborgs stad redan nu kan se utredningen som vägledande gällande minimibemanning av 

elevhälsan.   

Protokollsbilaga 6
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Yttrande till kommunstyrelsen över 
Utbildningsdepartementets remiss avseende 
bättre möjligheter för elever att nå 
kunskapskraven 

Förslag till beslut 
I grundskolenämnden 

1. Grundskolenämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till 

kommunstyrelsen.  

2. Grundskolenämnden förklarar beslutet omedelbart justerat. 

Sammanfattning 
Göteborgs Stad är en av remissinstanserna för SOU 2021:11, Bättre möjligheter för 

elever att nå kunskapskraven. Stadsledningskontoret har skickat ut underremisser till 

berörda nämnder.  

Utredningen har flera förslag som riktar sig till elevhälsan. Många av dem handlar om att 

ge Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten i uppdrag att ta fram 

bedömnings- och utredningsstöd som kan användas på skolor.  

Utredningen föreslår stora förändringar inom grundsärskolan. Det handlar om ändrad 

timplan, förändrade begrepp och i grunden en förändrad syn på elevgruppen. Timplanen 

ska i större utsträckning likna grundskolans både i omfattning och i fördelning mellan 

ämnen. Det ska bli större möjligheter för elever i skolformen att få en anpassning efter 

individuella behov och större möjlighet att läsa språk. 

Grundskoleförvaltningen bedömer att många av utredningens förslag är bra. Särskilt de 

som berör grundsärskolan, eller anpassad grundskola som utredningen föreslår som nytt 

begrepp. De kommer sannolikt att minska det särskiljande mot grundskolan som många i 

skolformen upplever och möjliggöra individualisering i större utsträckning, till exempel 

att läsa integrerat i grundskolan eller att få möjligheten att läsa spanska. 

Utredningens förslag som innebär en ökad statlig detaljreglering, till exempel 

minimibemanning inom elevhälsan, avstyrker förvaltningen. De kan bli kostnadsdrivande 

och kan minska möjligheten för Göteborgs Stad att utifrån lokala förutsättningar ha ett 

effektivt kompensatoriskt arbete på skolor med socioekonomiska utmaningar. 

Grundskoleförvaltningen bedömer att förslagen i utredningen endast kommer att få 

marginell påverkan på elevers möjlighet att nå kunskapskraven. 

Grundskoleförvaltningen 

 
  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2021-04-28 

Diarienummer N609-1071/21 

 

Handläggare 

Christian Arensberg 

Telefon: 031-365 70 88 

E-post: christian.arensberg@grundskola.goteborg.se 
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
De flesta av utredningens förslag är inte direkt kostnadsdrivande för Göteborgs Stad. 

Flera av förslagen utgör dock en utökad detaljstyrning från staten. Förvaltningen utesluter 

inte att detta över tid kan innebära ökade kostnader för den enskilda skolan. Det är dock 

svårt att idag peka ut hur detta kommer att se ut i praktiken. 

Utredningens förslag om lägstanivåer för elevhälsans personal, exempelvis elever per 

kurator, förslås gälla huvudmannanivån. I dagsläget har grundskoleförvaltningen en 

bemanning inom elevhälsan som nästan motsvarar den nivåer som utredningen föreslår. 

Antalet elever som elevhälsan ansvarar för skiljer sig dock mycket mellan skolor med 

skilda förutsättningar.  

Idag utgår statsbidrag för kostnader inom elevhälsan och för specialpedagogik. Det har 

gett Göteborgs Stad möjlighet att utöka personalgruppen och ha kompetensinsatser. 

Dessa statsbidrag är villkorade och Skolverkets prioriteringar skiljer sig mellan åren. Det 

finns alltid en osäkerhet hur mycket pengar staden kommer att få och i vilken grad det 

finns behov av självfinansiering. Styrande lägstanivåer för denna personalgrupp kan 

därför komma i konflikt med Skolverkets stöd, vilket kan innebära ett ökat 

kostnadsansvar för kommunen 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
I Göteborgs Stads grundskolor har vi många elever som av olika anledningar inte når 

gymnasiebehörighet. Utredningen konstaterar att de mest verksamma omständigheterna 

för att elever ska lyckas bättre i grundskolan är skickliga lärare och en trygg skolmiljö, 

men utredningen har inte har något uppdrag att föreslå åtgärder som berör dessa områden. 

Förvaltningen bedömer att även om utredningens förslag är välmotiverade och bra, 

kommer de endast marginellt att påverka elevers möjlighet att nå kunskapskraven inom 

grund- och grundsärskolan. 

Utredningen föreslår flera förändringar inom grundsärskolan, timplanen ska likna 

grundskolans i större utsträckning, inriktningen på kunskapsförmedling ska förtydligas 

och begreppet grundsärskola ska ersättas med anpassad grundskola. Detta är 

moderniseringar som förvaltningen välkomnar. Historiskt har det funnits ett omfattande 

omsorgsinslag i grundsärskolan. Den nuvarande timplanen avspeglar en uppfattning att 

vissa ämnen är mer lämpliga för eleverna inom skolformen än andra. Författningarna 

kommer nu att få en tydligare inriktning att eleverna inom skolformen är lärande 

individer som på bästa möjliga sätt ska förbereda sig inför ett vuxenliv. Begrepp som 

grundsärskola kan uppfattas som särskiljande och ibland stigmatiserande. Stora skillnader 

i timplaner minskar möjligheterna för elever att läsa integrerat och det finns förslag att 

eleverna ska kunna göra ett språkval likt eleverna i grundskolan. 

Inom skolformen finns det stora skillnader mellan eleverna i vilken utbildning som de 

behöver. Med de föreslagna förändringarna kan elever i större utsträckning få en 

utbildning som är anpassad efter deras behov.  
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Samverkan 
Information har lämnats i FSG den 10 maj 2021. 
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Ärendet  
Göteborgs Stad är en av remissinstanserna för SOU 2021:11, Bättre möjligheter för 

elever att nå kunskapskraven. Stadsledningskontoret har skickat ut underremisser till 

berörda nämnder.  

Stadsledningskontoret vill ha svar senast den 19 maj 2021. 

Beskrivning av ärendet 
Regeringen beslutade 2017 om att en utredning skulle kartlägga och analysera skolornas 

stöd- och elevhälsoarbete och lämna förslag i syfte att skapa bättre förutsättningar för 

elever att nå de kunskapskrav som minst ska nås. Regeringen har sedan vid ett flertal 

tillfällen beslutat om tilläggsdirektiv och även förlängt utredningstiden. 

Tilläggsdirektiven gäller till exempel att utredaren ska undersöka förutsättningarna för att 

införa en garanti för tidigare stödinsatser i grundsärskolan motsvarande den som har 

föreslagits för grundskolan, sameskolan och specialskolan. 

Utredningen har tidigare lämnat ett delbetänkande, SOU:2020:42, En annan möjlighet till 

särskilt stöd - Reglering av kommunala resursskolor, som grundskolenämnden hanterade 

den 17 november 2020, handling 23.  

Kommunstyrelsen ansvarar för Göteborgs Stads remissvar. Stadsledningskontoret har 

skickat ut en underremiss till grundskolenämnden och utbildningsnämnden. 

Förvaltningen har haft avstämningar med utbildningsnämnden. 

I framtagandet av förvaltningens förslag till remissvar har personal med kompetens i 

grundsärskola, specialpedagogik och bemanningsfrågor deltagit.   

Grundskoleförvaltningens bedömning 
Utredningen beskriver att den viktigaste omständigheten för att elever ska nå 

kunskapskrav är att de möts av skickliga lärare och en trygg skolmiljö. Förvaltningen 

delar den uppfattningen. Utredningen konstaterar dock att dessa områden ligger utanför 

dess uppdrag. Många av de förslag som utredningen kommer med är enligt förvaltningen 

bra och välskrivna. Men förvaltningen bedömer att de endast kommer att få en marginell 

påverkan på elevers möjlighet att nå kunskapsmålen då de inte berör det elevnära arbetet i 

någon större utsträckning. Däremot kan den föreslagna ökade statliga detaljstyrningen 

medföra mindre handlingsutrymme för grundskolenämnd och rektorer och även riskera 

kostnadsökningar. 

Flera av utredningens förslag riktar sig till Skolverket och Specialpedagogiska 

skolmyndigheten, SPSM. Det handlar till exempel om bedömningsstöd och 

utredningsstöd. Förvaltningen välkomnar en ökad tydlighet i vad staten vill åstadkomma 

med sin ofta detaljerade styrning av skolan. Utredningskravet, kap 3 § 9 skollagen, är ett 

sådant exempel. Det finns idag en diskrepans mellan vad som lärs ut på 

specialpedagogutbildningen och hur Skolinspektionen och Statens överklagandenämnd 

tolkar vad utredningskravet enligt 7 kap 9 § skollagen innebär. Det saknas med andra ord 

en samsyn mellan olika statliga aktörer om vad en utredning ska innehålla. Det har fått 

som konsekvens att Skolinspektionen i flera fall riktat kritik mot enskilda skolor med 

grunden att utredningarna inte varit av tillräcklig kvalité. Särskild gäller det rektorsbeslut 

om omfattande åtgärder likt anpassad studiegång.  
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Förvaltningen vill dock framhålla att även om tydligheten från staten ökar behöver de 

olika professionernas omdömen beaktas och ges utrymme i skolans bedömning av 

lämpliga insatser från elevhälsan. 

Utredningen föreslår ett flertal förändringar inom grundsärskolan, timplan, 

bedömningsstöd, ökat fokus på lärande och grundläggande begrepp. Förvaltningen 

bedömer att dessa förändringar är välgrundade. Utredningen konstaterar att många 

avvägningar mellan ämnen i grundsärskolans timplan vilar på historiska uppfattningar om 

elevgruppen och är i behov modernisering. Att byta namn på skolformen till anpassad 

grundskola är bra. Det anknyter till övrig begreppsapparat i skolförfattningarna och bidrar 

till en normalisering av eleverna istället för ett särskiljande som många elever idag 

upplever de nuvarande begreppen. Ökningen av undervisningstiden och att timplanen för 

grundsärskolan behöver likna grundskolans timplan är bra. Det är också positivt att staten 

bidrar med fortsatt stöd till fortbildningsinsatser. Det kommer att öka möjligheten för 

elever inom skolformen att kunna läsa integrerat och få en utbildning som är individuellt 

anpassad. Att eleverna inom skolformen ska erbjudas möjligheten att göra ett språkval är 

bra. Det står i stark kontrast med nuvarande timplan för grundsärskolan där elever 

förväntas ha ett större utbyte av ämnet slöjd än att likt grundskoleelever fokusera på 

grundläggande kunskaper som språk för att erövra ett innehållsrikt vuxenliv. 

Utredningen föreslår miniminivåer för elevhälsans professioner, till exempel antal elever 

per kurator. Förvaltningen konstaterar att de föreslagna nivåerna ligger i linje med de som 

idag är faktum i de kommunala skolorna i Göteborg. Utredningen föreslår att 

miniminivåerna ska beräknas på huvudmannanivå. Även om förslaget inte kommer att 

påverka Göteborgs Stad direkt är förvaltningen tveksam till en detaljstyrning på området. 

Antalet elever per elevhälsoprofession skiljer sig mycket mellan hög- och lågindexskolor 

i staden. En detaljreglering kan på sikt verka utjämnande och motverka den 

kompensatoriska effekt som resursfördelningen i Göteborg idag ger utrymme för. 

Utredningen vill även förtydliga elevhälsans uppdrag, att arbetet ska bedrivas på individ-, 

grupp- och organisationsnivå. Staten styr idag en skolas organisation via skollag, 

skolförordning, garanterad undervisningstid, timplan, legitimationskrav och detaljerade 

kursplaner. Dessutom finns det djup tradition att skolor genom sin schemaläggning 

erbjuder lektioner enligt de minst garanterade antalet timmar i varje ämne, vilket också är 

grunden till beräkning av ersättning till skolan. Att elevhälsan ska ha ett krav att bedriva 

sitt arbete på organisationsnivå kan skapa flera målkonflikter som rektor har svårt att lösa 

ut. Det kan finnas grund för att en skolas organisation i större utsträckning anpassas efter 

både psykologiska och medicinska perspektiv. Men förvaltningens bedömning är att då 

behöver statens detaljerade styrning minska för att ge skolan ett sådant organisatoriskt 

friutrymme. 

Utredningen föreslår inget förbud mot könsuppdelad undervisning. Förvaltningen 

bedömer det som bra. Det är viktigt att den enskilda läraren har möjlighet att gruppera 

efter undervisningens och elevernas behov. Det kan till exempel gälla enskilda lektioner 

inom sex- och samlevnad där läraren tar upp menstruation. Det finns all anledning att ge 

läraren möjlighet att kunna ta upp det i en ”tjejgrupp” om bedömningen är att det är mest 

lämpligt i sammanhanget. 
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Nedan följer utredningens förslag och bedömningar. I anslutning till förslagen finns 

förvaltningens bedömning. Dessa är redovisade i kursiv text. Ordningen följer den som 

finns i utredningen. Sidhänvisningarna är till utredningens paginering.   

Utredningens förslag: För elevhälsans specialpedagogiska insatser ska det finnas 

tillgång till specialpedagog eller speciallärare. s. 466 

Grundskolenämnden tillstyrker förslaget. 

Utredningens förslag: Statsbidraget för fortbildning när det gäller specialpedagogiska 

insatser och för speciallärarutbildning inom Lärarlyftet ska förstärkas med 60 miljoner 

kronor 2022, 75 miljoner kronor 2023–2024 och 50 miljoner kronor från och med 2025. 

Statens institutionsstyrelse ska omfattas av möjligheten till statsbidrag för denna 

fortbildning. s. 468 

Grundskolenämnden tillstyrker förslaget. 

Utredningens förslag: Skolverket ska ges i uppdrag att följa utvecklingen av 

utbildningsbakgrund bland personer som arbetar som kurator i skolväsendet. s. 472 

Grundskolenämnden tillstyrker förslaget 

Utredningens förslag: Statsbidraget för kompetensutvecklingsinsatsen Specialpedagogik 

för lärande ska förlängas med tre år, det vill säga 2024–2026, och för de åren tillföras 81 

miljoner kronor per år. s. 474 

Grundskolenämnden tillstyrker förslaget. 

Utredningens bedömning: Skolverket bör se över relevanta befintliga 

kompetensutvecklingsinsatser och stödmaterial för att i dessa utveckla hur det 

förebyggande och hälsofrämjande arbetet kan stödja elevernas utveckling mot 

utbildningens mål. Översynen bör i relevanta delar göras i samverkan med 

Specialpedagogiska skol-myndigheten, Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten. 

Översynen behövs särskilt i följande insatser eller material: 

• Insatser inom de nationella skolutvecklingsprogrammen 

som riktar sig till huvudmän och rektorer.  

• Stödmaterialen om särskilt stöd, extra anpassningar och  

åtgärdsprogram.  

• Vägledning för elevhälsan. s. 475–476 

 

Grundskolenämnden tillstyrker förslaget. 

Utredningens bedömning: Skolverket bör säkerställa att hälso- och 

sjukvårdslagstiftningen om styrning och ledning av elevhälsans medicinska insatser 

berörs inom rektorsprogrammet och i skolchefsutbildningen. S. 479 

 

Grundskolenämnden avstyrker förslaget.  

Det är tveksamt att denna förändring är den mest effektiva utvecklingen av 

rektorsutbildningen. Förslaget behöver hanteras i en sammantagen utvärdering och 

utveckling av utbildningen.  
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Utredningens förslag: Skolverket ska ges i uppdrag att ansvara för att ta fram 

kunskapssammanställningar inom områdena elevhälsa och stöd som kan bidra till att 

förbättra huvudmäns, rektorers och lärares möjligheter att välja effektiva insatser. 

Kunskapssammanställningarna ska tas fram tillsammans med Skolforskningsinstitutet 

och Specialpedagogiska skolmyndigheten. I de fall det är relevant bör myndigheterna 

samråda med Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten. s.480 
 

Grundskolenämnden tillstyrker förslaget. 

Utredningens förslag: Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten ska ges i 

uppdrag att ta fram ett stöd för den utredning som ska genomföras för att ta ställning till 

en elevs behov av särskilt stöd. s. 485 
 

Grundskolenämnden tillstyrker förslaget.  

Det finns idag osäkerheter kring utredningar som ligger till grund för beslut om särskilt 

stöd. Utredningsmetodik som specialpedagoger lärt sig i sin utbildning kan bli föremål 

för kritik från Skolinspektionen. Att det finns ett samspel mellan de statliga aktörerna i 

vad som kan anses vara en god standard är positivt för skolornas utredningsarbete. 

Utredningens förslag: Det ska, inom ramen för förordningen om uppgiftsskyldighet för 

huvudmän inom skolväsendet, vara obligatoriskt att redovisa tillgång till skolläkare, 

skolsköterska, psykolog och kurator. s. 545 
 

Grundskolenämnden tillstyrker förslaget. 

Utredningens förslag: Elevhälsans nuvarande uppdrag ska förtydligas med 

bestämmelser om att elevhälsans arbete ska bedrivas på individ-, grupp- och 

organisationsnivå samt ske i samverkan med övrig personal på skolan. Elevhälsan ska 

vidare bidra till skolans kvalitetsarbete. Vid behov ska elevhälsan även samverka med 

hälso- och sjukvården och socialtjänsten. s. 552 

 

Grundskolenämnden avstyrker förslaget. 

 

En skolas organisation styrs på en detaljerad nivå av skollag, timplan, garanterad 

undervisningstid och kravet på legitimerade lärare. Därav att de flesta skolor har en 

snarlik organisation. Att förtydliga att även elevhälsan ska ha ett uppdrag att bedriva 

verksamheten på en organisationsnivå kan skapa konflikter mellan den statliga 

detaljstyrningen och elevhälsoprofessionernas uppfattning om skolors organisering som 

rektor kan få svårt att lösa. Den nuvarande skrivningen är fullt tillräcklig och ger rektor 

det beslutsmandat som behövs. En förändring enligt förslaget förutsätter en mindre 

detaljerad detaljstyrning från staten för att möjliggöra ett organisatoriskt friutrymme som 

i större utsträckning kan ta hänsyn till elevhälsoprofessionerna.  
 

Utredningens förslag: 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 7 000 elever, en skolsköterska för högst 430 elever, en psykolog för 

högst 1 000 elever och en kurator för högst 400 elever. s. 558 
 

Grundskolenämnden avstyrker förslaget. 

Vid en jämförelse av kommunala skolor i Göteborg med olika socioekonomiska 

förutsättning är behovet av elevhälsans professioner väldigt olika.  
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En miniminivå av tillgången på elevhälsa kan mycket väl bli normerande för den enskilda 

skolan och därmed motverka kompensatoriska insatser från huvudmannen. Det är därför 

tveksamt om en detaljreglering blir positiv ur ett elevperspektiv. 

Förslaget kan innebära att en huvudman vid en ekonomisk lågkonjunktur behöver minska 

behövlig lärarpersonal till förmån för att hålla en av staten reglerad nivå på elevhälsan. 

Utredningens förslag: Den befintliga garantin för tidiga stödinsatser ska utsträckas till 

att omfatta även elever som läser ämnena svenska, svenska som andraspråk och 

matematik enligt grundsärskolans kursplaner. Syftet med garantin är att bidra till att varje 

elev ges förutsättningar att uppnå de kunskapskrav som minst ska uppnås i svenska, 

svenska som andraspråk och matematik i årskurs 3 i grundsärskolan respektive i årskurs 4 

i specialskolan. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska 

bemyndigas att meddela föreskrifter om skyldighet för huvudmän att använda nationella 

bedömningsstöd i årskurs 3 i grundsärskolan respektive i årskurs 4 i specialskolan.  

Skolverket ska ges i uppdrag att ta fram sådana nationella bedömningsstöd i svenska, 

svenska som andraspråk och matematik för årskurs 3. s. 636 

 

Grundskolenämnden tillstyrker förslaget. 

 

Utredningens förslag: Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten ska i 

samverkan ge huvudmännen stöd i samband med införandet av en garanti för tidiga 

stödinsatser för elever som läser ämnena svenska, svenska som andraspråk och matematik 

enligt grundsärskolans kursplaner. s. 644 

 

Grundskolenämnden tillstyrker förslaget. 

 

Utredningens bedömning: De obligatoriska bedömningsstöden i årskurs 1 i svenska, 

svenska som andraspråk och matematik i grundsärskolan bör ses över innan en garanti för 

tidiga stödinsatser införs. S. 645 

 

Grundskolenämnden delar utredningens bedömning.  

Det finns behov av att bedömningsstödet även omfattar förskoleklassen, eller årskurs 1 

vid en tioårig grundskola. Idag saknas det stöd för hur elever som kan omfattas av 

kretsen för grundsärskola ska utmanas och bedömas kunskapsmässigt under det första 

obligatoriska året.  

 

Utredningens förslag: Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten ska ges i 

uppdrag att i samverkan ta fram utbildningsinsatser om bedömning i ämnen och 

ämnesområden i grundsärskolan.  

Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten ska ges i uppdrag att i samverkan ta 

fram verktyg och stödmaterial för bedömning och kunskapsuppföljning i ämnen och 

ämnesområden i grundsärskolan. S. 648 

 

Grundskolenämnden tillstyrker förslaget 
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Utredningens förslag: Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten ska ges i 

uppdrag att i samverkan utveckla kompetensutvecklingsinsatser för lärare i 

grundsärskolan och specialskolan om hur undervisningen i ämnen och ämnesområden 

enligt grundsärskolans kursplaner kan göras mer konkret och multimodal.  

Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten ska ges i uppdrag att i samverkan 

inom ramen för de nationella skolutvecklingsprogrammen utveckla moduler med fokus 

på läsande, skrivande och matematik som riktar sig specifikt till lärare som undervisar i 

ämnen och ämnesområden enligt grundsärskolans kursplaner. S. 652 

 

Grundskolenämnden tillstyrker förslagen. 

Utredningens förslag: Specialpedagogiska skolmyndigheten och Skolverket ska ges i 

uppdrag att i samverkan erbjuda kompetensutveckling om hur lärare i grundskolan, 

grundsärskolan och specialskolan kan undervisa enligt två kursplaner parallellt.  

Specialpedagogiska skolmyndigheten och Skolverket ska i samverkan ges i uppdrag att 

erbjuda kurser i samläsning som riktar sig till lärare i gymnasiesärskolan och 

gymnasieskolan. S.654 

 

Grundskolenämnden tillstyrker förslagen.  

Grundskolenämnden vill framhålla att detta är en viktig insats för de lärare som 

undervisar enligt två kursplaner.  

Utredningens förslag: Specialpedagogiska skolmyndigheten ska ges i uppdrag att inom 

ramen för sina kompetensutvecklingsinsatser i alternativ och kompletterande 

kommunikation (AKK) även ge kunskaper om digitala lärverktyg för elever som behöver 

stöd i sin kommunikation. Dessa insatser ska rikta sig till lärare och annan personal i 

grundsärskolan och gymnasiesärskolan s. 656 

 

Grundskolenämnden tillstyrker förslaget. 

Utredningens förslag: Specialpedagogiska skolmyndigheten och Skolverket ska ges i 

uppdrag att i samverkan utforma kompetensutvecklingsinsatser för elevassistenter. 

Kompetensutvecklingsinsatserna ska ge kunskaper i skolans styrdokument, hur 

funktionsnedsättningar kan påverka elevernas lärande och vad elevassistentrollen innebär. 

S. 658 

 

Grundskolenämnden tillstyrker förslaget. 

Utredningens bedömning: Frågan om hur bristen på behöriga lärare i grund- och 

gymnasiesärskolan kan lösas bör utredas. S. 662 

 

Grundskolenämnden delar utredningens bedömning. 
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Utredningens förslag: Grundsärskolans timplan för ämnen ska justeras enligt följande. 

Ämnet bild ska ha 60 timmar i lågstadiet, 80 timmar i mellanstadiet och 100 timmar i 

högstadiet. Engelska ska ha 45 timmar i lågstadiet, 155 timmar i mellanstadiet och 180 

timmar i högstadiet. Hem- och konsumentkunskap ska ha 147 timmar som fördelas 

mellan låg- och mellanstadiet och 246 tim-mar i högstadiet. Matematik ska ha 420 

timmar i lågstadiet, 410 timmar i mellanstadiet och 400 timmar i högstadiet. Musik ska ha 

125 timmar i lågstadiet, 101 timmar i mellanstadiet och 95 timmar i högstadiet. Slöjd ska 

ha 50 timmar i lågstadiet, 140 tim-mar i mellanstadiet och 140 timmar i högstadiet. 

Svenska och svenska som andraspråk ska ha 538 timmar i lågstadiet, 510 tim-mar i 

mellanstadiet och 400 timmar i högstadiet. Teknik ska ha 47 timmar i lågstadiet, 65 

timmar i mellanstadiet och 88 i hög-stadiet. Det ska också införas fördelningsbar tid i en 

omfattning av 20 timmar i lågstadiet, 48 timmar i mellanstadiet och 90 timmar i 

högstadiet. Skolverkets förlag till justeringar i timplanerna vad gäller naturorienterande 

ämnen och samhällsorienterande ämnen ska genomföras. I idrott och hälsa ska inga 

ändringar av tim-antalet genomföras. S 716 

 

Grundskolenämnden tillstyrker förslaget. 

Det är positivt ur ett elevperspektiv att grundskolans och grundsärskolans timplaner blir 

mer lika.  

 

Utredningens förslag: Inom ramen för skolans val och fördelningsbar undervisningstid 

ska en elev få erbjudas ett modernt språk som språkval.  

Skolverket ska ges i uppdrag att ta fram en kursplan i modernt språk för grundsärskolan 

samt att vid behov även revidera ämnesplanen för modernt språk i gymnasiesärskolan. S. 

727 

 

Grundskolenämnden tillstyrker förslaget. 

Utredningens förslag: Timplanen för ämnesområden ska utökas till 6 890 timmar. På 

lågstadiet ska varje ämnesområde ha 315 timmar och det ska vara 305 timmar 

fördelningsbar tid. På mellanstadiet ska varje ämnesområde ha 346 timmar och det ska 

vara 642 timmar fördelningsbar tid. På högstadiet ska varje ämnesområde ha 391 timmar 

och det ska vara 683 timmar fördelnings-bar tid. S. 728 

 

Grundskolenämnden tillstyrker förslaget. 

Utredningens förslag: Det ska åligga ansvarig rektor att besluta hur undervisningstiden 

ska fördelas på det som ingår i elevens individuella studieplan på ett individuellt program 

i gymnasiesärskolan. S. 735 

 

Det är en gymnasiefråga och grundskolenämnden har ingen uppfattning till förslaget 

 

Utredningens förslag: Ansvarig rektor ska kunna fatta beslut om att reducera en elevs 

undervisningstid på ett individuellt pro-gram i gymnasiesärskolan. En minskning av 

undervisningstiden ska föregås av utredning och ett åtgärdsprogram.  

Skolverket ska få i uppdrag att ta fram stöd för tillämpningen om hur reducerad 

undervisningstid på individuella program i gymnasiesärskolan ska hanteras. S. 736 

 

Detta är en gymnasiefråga och grundskolenämnden har ingen uppfattning om förslaget. 
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Utredningens förslag: Benämningen utvecklingsstörning ska ersättas med intellektuell 

funktionsnedsättning som benämning på målgruppen för grundsärskolan, 

gymnasiesärskolan och kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på 

grundläggande nivå respektive gymnasial nivå i skollagen och anslutande författningar. S. 

739 

 

Grundskolenämnden tillstyrker förslaget. 

 

Utredningens förslag: Skolformen grundsärskola ska byta namn till anpassad 

grundskola. Skolformen gymnasiesärskola ska byta namn till anpassad gymnasieskola. 

Kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på grundläggande nivå ska byta 

namn till kommunal vuxenutbildning som anpassad utbildning på grund-läggande nivå 

och kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå ska byta namn 

till kommunal vuxen-utbildning som anpassad utbildning på gymnasial nivå. S. 740 

 

Grundskolenämnden tillstyrker förslaget. 

Utredningens förslag: Benämningen träningsskola ska tas bort ur skollagen och 

anslutande författningar. S. 744 

 

Grundskolenämnden tillstyrker förslaget. 

Utredningens förslag: Benämningen speciallärarexamen med specialisering mot 

utvecklingsstörning ska ersättas med speciallärarexamen med specialisering mot 

intellektuell funktionsnedsättning. s. 746 

 

Grundskolenämnden tillstyrker förslaget. 

Utredningens förslag: En rektor ska få besluta att en elev i grundskolan, grundsärskolan, 

specialskolan eller sameskolan ska gå om en årskurs, om elevens vårdnadshavare medger 

det och det med hänsyn till elevens utveckling och personliga förhållanden i övrigt är 

lämpligast för eleven. Om det finns synnerliga skäl ska rektorn även utan medgivande 

från elevens vårdnadshavare få besluta att eleven ska gå om en årskurs. Ett beslut att en 

elev ska gå om en årskurs ska gälla för det läsår som följer närmast efter beslutet. Beslutet 

ska gälla även om eleven byter till en annan skolenhet. Rektorn får inte uppdra åt någon 

annan att fatta beslut om att en elev ska gå om en årskurs. Rektorns beslut ska kunna 

överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd.  

Det ska framgå av avgångsintyget om det har fattats beslut att en elev ska gå om en 

årskurs.  

Bestämmelserna i skolförordningen om att en rektor får besluta att en elev inte ska flyttas 

till närmast högre årskurs och att rektorn på begäran av en elevs vårdnadshavare får 

besluta att en elev ska gå om en årskurs i grundskolan, grundsärskolan, special-skolan 

eller sameskolan ska upphävas. s. 749 

 

Grundskolenämnden tillstyrker förslaget. 
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Utredningens förslag: Det bör inte införas några bestämmelser i skollagen som 

uttryckligen förbjuder könsuppdelad undervisning och utbildning. Detta eftersom det 

befintliga regelverket i form av bestämmelser i läroplaner och diskrimineringslagen är 

tillräckligt. S 762 (31, 27 och 4) 

 

Grundskolenämnden tillstyrker förslaget. 

Utredningens bedömning: De uppgifter om elevhälsans personal som det förslås att 

skolhuvudmännen ska rapportera in till Statistiska centralbyrån kommer att omfattas av 

statistiksekretessen hos Statistiska centralbyrån. Det finns också en bestämmelse om 

sekretess hos Skolväsendets överklagandenämnd för uppgift om enskilds personliga 

förhållanden som är tillämplig om en rektors beslut om att en elev i grundskolan, 

grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan ska gå om en årskurs överklagas till 

nämnden. Några ytterligare regleringar i offentlighets- och sekretesslagen behövs därför 

inte. När skyldigheten att lämna uppgifter om elevhälsans personal regleras i Skolverkets 

föreskrifter kommer nödvändig behandling av personuppgifter hos skolhuvudmännen för 

att fullgöra denna skyldighet att kunna ske med stöd av den rättsliga grunden rättslig 

förpliktelse i artikel 6.1c i EU:s dataskyddsförordning. Hos Statistiska centralbyrån 

kommer nödvändig behandling av personuppgifter vid framtagande av statistik om 

elevhälsans personal att kunna ske med stöd av den rättsliga grunden uppgift av allmänt 

intresse i artikel 6.1e i dataskyddsförordningen.  
 

I Överklagandenämndens verksamhet kommer nödvändig behandling av personuppgifter 

i ärenden där rektors beslut att en elev ska gå om en årskurs överklagats att kunna ske 

med stöd av den rättsliga grunden uppgift av allmänt intresse i artikel 6.1e i 

dataskyddsförordningen. Det finns också stöd i dataskyddslagen för nödvändig 

behandling av känsliga personuppgifter. Någon ytterligare dataskyddsreglering behöver 

därför inte införas. S. 769 

 

Grundskolenämnden delar utredningens bedömning. 

 

Utredningens förslag: Förslaget att regeringen eller den myndighet regeringen 

bestämmer i skollagen ska ges ett bemyndigande att meddela föreskrifter om det 

maximala antalet elever en skolläkare, en skolsköterska, en psykolog och en kurator får 

ansvara för ska träda i kraft 1 juli 2024. Detsamma ska gälla den förslagna förordningen 

om lägstanivå för tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator i 

elevhälsan.  

 

Förslaget om att det ska vara obligatoriskt att i det nationella informationssystemet för 

skolväsendet redovisa tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator ska 

träda i kraft den 1 juli 2022.  

 

Förslaget om att det för elevhälsans specialpedagogiska insatser ska finnas tillgång till 

specialpedagog eller speciallärare ska träda i kraft den 1 januari 2023.  

 

Förslaget med ett förtydligande av elevhälsans uppdrag ska träda i kraft den 1 januari 2023.  
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Förslaget om att i skollagen införa en garanti för tidiga stödinsatser i grundsärskolan ska 

träda i kraft den 1 juli 2024. Det-samma bör gälla för de förordningsändringar som 

reglerar att det ska vara obligatoriskt att använda bedömningsstöd i svenska, svenska som 

andraspråk och matematik på höstterminenen i årskurs 3 för de elever som läser enligt 

grundsärskolans läroplan.  

 

Övriga förslag rörande grund- och gymnasiesärskolan ska träda i kraft den 1 juli 2022.  

 

Förslaget att en rektors beslut att en elev i grundskolan, grund-särskolan, specialskolan 

eller sameskolan ska gå om en årskurs ska kunna överklagas till Skolväsendets 

överklagandenämnd ska träda i kraft den 1 januari 2023. De befintliga bestämmelserna i 

skolförordningen om att en rektor får besluta att en elev inte ska flyttas till närmast högre 

årskurs och att rektorn på begäran av en elevs vårdnadshavare får besluta att en elev ska 

gå om en årskurs i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan bör 

upphöra att gälla vid samma tidpunkt.  

 

Förslaget om att Statens institutionsstyrelse ska omfattas av möjligheten till 

vidareutbildning till speciallärare och specialpedagog inom ramen för Lärarlyftet ska 

träda i kraft den 1 januari 2022.  

 

Förslaget om att förlänga giltighetstiden av förordningen om statsbidrag för handledare i 

specialpedagogik ska träda i kraft den 1 juli 2023.  

Det finns inget behov av övergångsbestämmelser. S. 781 

 

Om förslagen till förändringar blir beslutade delar grundskolenämnden utredningens 

förslag till tidtabell för införande. 

  

Göteborgs Stad Grundskoleförvaltningen 

 

 

Bengt Randén 

Förvaltningsdirektör 

 

Helena Sjöberg 

Avdelningschef 
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Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-05-18 

SLK underremiss dnr 0607/21 - 
Utbildningsdepartementet  Bättre möjligheter 
för elever att nå kunskapskraven (SOU 
2021:11) 

§ 93, 0386/21 
  

Beslut 
 
Utbildningsnämnden beslutar 

1. att utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag till remissvar till 

stadsledningskontoret som sitt eget. 

2. att utbildningsnämnden förklarar beslutet omedelbart justerat. 

 

Handling/ar 
Tjänsteutlåtande 2021-32 

Facklig samverkansgrupp 2021-05-10 

 

Protokollsanteckning/ar 
Alfred Johansson (S) antecknar som yttrande en skrivelse daterad 2021-05-17. Yttrandet 

biläggs protokollet som bilaga 3. 

Anna-Klara Behlin (V), 2:e vice ordförande, antecknar som yttrande, för (V) (MP) och 

(FI), en skrivelse daterad 2021-05-18. Yttrandet biläggs protokollet som bilaga 4. 

 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 

 

 

 

 

Utbildning 

 
  



Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-05-18 

 

Utbildning 
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Dag för justering 

2021-05-18 

 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 

Britta Ryding 

 

 

Ordförande 

Pär Gustafsson 

 

Justerande 

Anna-Klara Behlin 
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Yttrande angående – SLK underremiss -
Utbildningsdepartementet Bättre möjligheter 
för elever att nå kunskapskraven  
Yttrandet 
I den statliga utredningen “Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven - aktivt 
stöd och elevhälsoarbete samt stärkt utbildning för elever med intellektuell 
funktionsnedsättning” lyfts vikten av en starkare elevhälsa.  

Den psykiska ohälsan bland barn mellan 10-17 år har dubblerats på 10 år och självmord 
är idag den ledande dödsorsaken för unga i åldern 15-29. Inte minst har den pågående 
pandemin bidragit till en ökad psykisk ohälsa bland unga.  

Därför delar vi inte förvaltningens motivering kring att avstyrka förslaget 7.7.3 “En 
numerär reglering av en acceptabel lägstanivå för tillgång till elevhälsan”. Vi menar att 
förslaget är nödvändigt för att kunna stärka elevhälsan.  

Skolan är den plats där unga tillbringar stora delar av sina liv. Skolmiljön har potential till 
att kunna rusta unga för livets alla utmaningar, där skolan kan vara en naturlig plats för att 
stärka det förebyggande arbetet för ungas psykiska ohälsa.  

I en tid där allt fler unga mår allt sämre, måste vi från politiken kunna säkerställa att unga 
får den hjälp de behöver tidigt. Därför håller vi med om det förslag som lyfts i 
utredningen om att det krävs en numerär reglering av en acceptabel lägstanivå för tillgång 
till elevhälsan.  

 

 

 

 

Utbildningsnämnden  
  
 Bilaga 4 

Yttrande 
 
2021-05-18 
 

(Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Feministiskt initiativ) 
  
Ärende 15 



 

 1 (1) 
  

   

Yttrande angående – Yttrande över remiss 
Bättre möjligheter för elever att nå 
kunskapsmålen 

Yttrandet 
Socialdemokraterna ser positivt på betänkandets förslag för att fler elever ska kunna nå 
kunskapsmålen. Förvaltningen argumenterar väl för förslagen men avstyrker 
betänkandets förslag om att ange en numerär reglering av en acceptabel lägstanivå för 
tillgång till elevhälsan. Vi anser att förslaget om lägstanivå är viktig för att åstadkomma 
ökad likvärdighet i tillgång till elevhälsa oavsett skolenhet eller huvudman och vill 
tillstyrka förslaget. 
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Socialdemokraterna 
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SLK underremiss dnr 0607/21 - 
Utbildningsdepartementet Bättre möjligheter 
för elever att nå kunskapskraven (SOU 
2021:11)   

Förslag till beslut 
I utbildningsnämnden 

• Att utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag till remissvar till 

stadsledningskontoret som sitt eget. 

• Att utbildningsnämnden förklarar beslutet omedelbart justerat. 

Sammanfattning 
Göteborgs Stad är en av remissinstanserna för SOU 2021:11, Bättre möjligheter för 

elever att nå kunskapskraven - aktivt stöd- och elevhälsoarbete samt stärkt utbildning för 

elever med intellektuell funktionsnedsättning. Stadsledningskontoret har skickat ut 

underremisser till berörda nämnder. Förvaltningen har tagit fram ett förslag på yttrande 

som stadsledningskontoret kommet att väga ihop med övriga nämnders yttranden. 

Nämndens yttrande skall vara Stadsledningskontoret tillhanda senast den 19 maj 2021.  

Utredningen har haft tre huvuduppdrag; att kartlägga och analysera skolornas stöd- och 

elevhälsoarbete samt lämna förslag i syfte att skapa bättre förutsättningar för elever att nå 

de kunskapskrav som minst ska nås, att föreslå en acceptabel lägstanivå för tillgång till 

elevhälsans professioner samt att analysera vilka insatser som kan vidtas för att stärka 

grundsärskolan och i viss mån gymnasiesärskolan utifrån vissa avgränsade områden.  

Förvaltningen delar i stort den problembild som utredningen presenterar. Förvaltningen är 

även positiv till flertalet av utredningens förslag. Sammantaget kan de bidra till att stärka 

strukturen kring och kompetensen inom elevhälsoarbetet samt utveckla 

gymnasiesärskolan i önskvärd riktning. När det gäller utredningens förslag rörande 

tillgång till elevhälsa förordar förvaltningen det förslag som innebär en förtydligad 

reglering av elevhälsans uppdrag framför förslaget som innebär en numerär reglering av 

en acceptabel lägstanivå för tillgång till elevhälsan.   

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Merparten av de förslag som presenteras i utredningen bedöms inte vara 

kostnadsdrivande för förvaltningen och staden. Det förslag som främst bedöms kunna 

bidra till ökade kostnader är utredningens förslag om lägstanivåer för elevhälsans 

personal. Förslaget är tänkt att gälla på huvudmannanivå specificera det högsta antalet 

Utbildningsförvaltningen 
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elever per profession, exempelvis elever per psykolog. Det går inte att utesluta att 

regleringens skrivning över tid kommer att medföra högre kostnadsökningar än den 

kompensation som föreslås i utredningen.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension 

Bedömning ur social dimension 
Utredningen lämnar ett antal förslag som syftar till att skapa ett mer aktivt stöd- och 

elevhälsoarbete. De områden som utredningen lämnar förslag inom är: 

• Stärkta elevhälsoprofessioner. 

• Utvecklad kompetens för ett aktivt stöd- och elevhälsoarbete. 

• Bättre verktyg för effektiva insatser. 

Utbildningsförvaltningen delar i stort de bedömningar som utredningen gjort och anser att 

de förslag som läggs kan bidra till att stärka strukturen kring, och kompetensen inom, 

elevhälsoarbetet. I förlängningen innebär detta ökade förutsättningar för att elever med 

behov ska kunna ges adekvata stödinsatser i rätt tid.  

Utbildningsförvaltningen anser att de förslag utredningen för fram kring 

gymnasiesärskolan är till gagn för skolformens elever. Det är positivt att fokus i 

utredningen ligger på att bedöma och stödja kunskapsutveckling och det är även 

välkommet att benämningar, som ibland kan upplevas som särskiljande och 

stigmatiserande, moderniseras.   

Samverkan 
Facklig samverkansgrupp 2021-05-10 

Bilagor 
1. SOU 2021:11 - Sammanfattning 
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Ärendet  
Göteborgs Stad är en av remissinstanserna för SOU 2021:11, Bättre möjligheter för 

elever att nå kunskapskraven - aktivt stöd- och elevhälsoarbete samt stärkt utbildning för 

elever med intellektuell funktionsnedsättning. Stadsledningskontoret har skickat ut 

underremisser till berörda nämnder. Förvaltningen har tagit fram ett förslag på yttrande 

som stadsledningskontoret kommet att väga ihop med övriga nämnders yttranden.  

Nämndens yttrande skall vara Stadsledningskontoret tillhanda senast den 19 maj 2021.  

Beskrivning av ärendet 
Regeringen beslutade 2017 om att en utredning skulle kartlägga och analysera skolornas 

stöd- och elevhälsoarbete och lämna förslag i syfte att skapa bättre förutsättningar för 

elever att nå kunskapskraven. Regeringen har sedan vid ett flertal tillfällen beslutat om 

tilläggsdirektiv och även förlängt utredningstiden.  

Utredningen har haft tre huvuduppdrag som redovisas i detta slutbetänkande: 

• Kartlägga och analysera skolornas stöd- och elevhälsoarbete och lämna förslag i 

syfte att skapa bättre förutsättningar för elever att nå de kunskapskrav som minst 

ska nås. 

• Föreslå en acceptabel lägstanivå för tillgång till elevhälsans professioner. 

• Analysera vilka insatser som kan vidtas för att stärka grundsärskolan och i viss 

mån gymnasiesärskolan, utifrån vissa avgränsade områden.  

I fokus för utredningen står skolans förmåga att ge fler elever förutsättningar att nå 

kunskapskraven och tillräckliga kunskaper för att klara framtida studier och arbetsliv.  

Problembild – skolornas stöd- och elevhälsoarbete  

Inom ramen för utredningen har en kartläggning av skolornas stöd- och elevhälsoarbete 

genomförts. De brister utredningen identifierat sammanfattas i nedanstående punkter: 

• Stöd till elever som riskerar att inte nå kunskapskraven fungerar inte 

tillfredsställande. 

• Problem som uppstår kring en elev ses alltför ofta som brister hos eleven, i stället 

för något som uppstår i samspel med den omgivande miljön och lärarnas 

undervisning. 

• Elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande potential utnyttjas inte i tillräcklig 

utsträckning. 

• Samverkan mellan lärarna och elevhälsan är otillräcklig. Organisation och 

arbetssätt gynnar inte alltid samverkan inom elevhälsan eller mellan lärare och 

elevhälsan. 

• Arbetet med stöd och elevhälsa saknar ofta strategisk styrning. 

• Resursfördelning styr bort från att utveckla inkluderande lärmiljöer. 

Utredningens förslag  

Utredningen presenterar förslag och bedömningar inom följande områden: 

• Förstärkt stöd- och elevhälsoarbete 

• Tillgång till elevhälsa 

• Bedöma och stödja kunskapsutveckling i grund- och gymnasiesärskola 
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• Flexibilitet och nya benämningar i grund- och gymnasiesärskola 

• Överklagandemöjlighet vid beslut om att inte flytta en elev till högre årskurs 

• Könsuppdelad undervisning och utbildning 

Utredningens förslag och bedömningar presenteras mer utförligt nedan tillsammans med 

förvaltningens kommentarer. Utredningens uppdrag berör i första hand grundskolan och 

grundsärskolan. Utbildningsförvaltningen kommenterar enbart de förslag och 

bedömningar som gäller gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.  

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen delar i stort den problembild som utredningen presenterar och den 

sammanfaller väl med de utvecklingsstrategier som redan idag finns inom förvaltningen 

Förvaltningen är även positiv till flertalet av utredningens förslag Sammantaget kan de 

bidra till att stärka strukturen kring och kompetensen inom elevhälsoarbetet samt utveckla 

gymnasiesärskolan i önskvärd riktning. Förvaltningen anser det särskilt positivt att det 

förebyggande och hälsofrämjande arbetet lyfts i kontexten att skapa bättre förutsättningar 

för elever att nå målen. Förhoppningsvis kan detta synsätt medföra att elevhälsoarbetet 

ges större utrymme i såväl lärarutbildning som specialpedagogiskutbildning och 

rektorsutbildning, vilket i förlängningen kan leda till ett mer utvecklat elevhälsoarbete på 

alla skolor.  

Nedan presenteras de förslag som har bäring på gymnasie- och gymnasiesärskolan 

tillsammans med förvaltningens kommentarer. Presentationen nedan följer 

områdesindelningen i utredningens slutbetänkande.  

Förslag till ett förstärkt stöd- och elevhälsoarbete  

Inom området lämnar utredningen förslag som rör utvecklad kompetens och bättre 

verktyg för effektiva insatser.  

Utvecklad kompetens för ett aktivt stöd- och elevhälsoarbete – utredningens förslag och 

bedömningar 

• (6.4.1) Krav på specialpedagog eller speciallärare inom elevhälsan - För 

elevhälsans specialpedagogiska insatser ska det finnas tillgång till specialpedagog 

eller speciallärare (förslag). 

• (6.4.2) Förbättrade möjligheter till vidareutbildning till specialpedagog och 

speciallärare - Statsbidraget för fortbildning när det gäller specialpedagogiska 

insatser och för speciallärarutbildning inom Lärarlyftet ska förstärkas med 60 

miljoner kronor 2022, 75 miljoner kronor 2023–2024 och 50 miljoner kronor från 

och med 2025. Statens institutionsstyrelse ska omfattas av möjligheten till 

statsbidrag för denna fortbildning (förslag). 

• (6.4.3) Följa utvecklingen av utbildningsbakgrund bland kuratorer inom 

elevhälsan - Skolverket ska ges i uppdrag att följa utvecklingen av 

utbildningsbakgrund bland personer som arbetar som kurator i skolväsendet 

(förslag). 

• (6.5.1) Förlängning av statsbidrag för Specialpedagogik för lärande - 

Statsbidraget för kompetensutvecklingsinsatsen Specialpedagogik för lärande ska 

förlängas med tre år, det vill säga 2024–2026, och för de åren tillföras 81 

miljoner kronor per år (förslag). 
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• (6.5.2) Bättre stöd för förebyggande och hälsofrämjande arbete - Skolverket bör 

se över relevanta befintliga kompetensutvecklingsinsatser och stödmaterial för att 

i dessa utveckla hur det förebyggande och hälsofrämjande arbetet kan stödja 

elevernas utveckling mot utbildningens mål. Översynen bör i relevanta delar 

göras i samverkan med Specialpedagogiska skolmyndigheten, Socialstyrelsen 

och Folkhälsomyndigheten (bedömning). 

• (6.5.3) Bättre kunskap om vårdgivaransvaret - Skolverket bör säkerställa att 

hälso- och sjukvårdslagstiftningen om styrning och ledning av elevhälsans 

medicinska insatser berörs inom rektorsprogrammet och i skolchefsutbildningen 

(bedömning). 

Utvecklad kompetens för ett aktivt stöd- och elevhälsoarbete – förvaltningens 

bedömning 

Förvaltningen tillstyrker samtliga förslag inom detta område och delar utredningens 

bedömningar. Genom att tydliggöra och lyfta den specialpedagogiska kompetensen 

skapas ökade förutsättningar för samverkan mellan elevhälsa och pedagoger. I 

förlängningen medför detta ökade möjligheter att samtliga elever får det stöd som behövs 

för att de skall kunna uppnå sin fulla potential utifrån sina förutsättningar.   

Att en kartläggning av kuratorers utbildningsbakgrund görs är bra. Socionomutbildning 

bör vara ett krav för att anställas som skolkurator. Förvaltningen ser gärna att Skolverket 

utreder behovet av en specialistutbildning för skolkuratorer som en vidareutbildning för 

socionomer i samband med att utvecklingen av kuratorers utbildningsbakgrund följs. 

Bättre verktyg för effektiva insatser – utredningens förslag 

• (6.6.1) Kunskapssammanställningar om elevhälsa och stöd - Skolverket ska ges i 

uppdrag att ansvara för att ta fram kunskapssammanställningar inom områdena 

elevhälsa och stöd som kan bidra till att förbättra huvudmäns, rektorers och 

lärares möjligheter att välja effektiva insatser. Kunskapssammanställningarna ska 

tas fram tillsammans med Skolforskningsinstitutet och Specialpedagogiska 

skolmyndigheten. I de fall det är relevant bör myndigheterna samråda med 

Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten (förslag). 

• (6.6.2) Stöd för utredning om särskilt stöd - Skolverket och Specialpedagogiska 

skolmyndigheten ska ges i uppdrag att ta fram ett stöd för den utredning som ska 

genomföras för att ta ställning till en elevs behov av särskilt stöd (förslag). 

Bättre verktyg för effektiva insatser – förvaltningens bedömning 

Förvaltningen tillstyrker båda förslagen. Att tillgängliggöra resultat från forskning och 

kvalificerade utredningar som kan ge stöd vid val av arbetssätt och insatser inom stöd- 

och elevhälsoområdena för huvudmän, rektorer och lärare ökar möjligheten till insatser 

som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Särskilt viktigt anser förvaltningen att 

det blir inom områdena elevhälsa och stöd som spänner över flera forskningsfält, så som 

pedagogik, psykologi, socialt arbete och medicin med mera. Förvaltningen välkomnar 

också ett nationellt konkret stödmaterial av god kvalitet för de som utför utredningar. 

 

Tillgång till elevhälsan 

Utredningen har haft i uppdrag att föreslå hur det kan göras obligatoriskt för 

skolhuvudmännen att redovisa tillgång till elevhälsans professioner, samt analysera 
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regleringen av tillgång till elevhälsa och föreslå en ändring så att det förtydligas vad som 

är en acceptabel lägstanivå. Utredningen lägger fram två alternativa förslag för en sådan 

reglering av vad som är en acceptabel lägstanivå, som också kan kombineras. 

Tillgång till elevhälsa – utredningens förslag 

• (7.6) Förslag om obligatorisk redovisning av tillgång till personal inom 

elevhälsan - Det ska, inom ramen för förordningen om uppgiftsskyldighet för 

huvudmän inom skolväsendet, vara obligatoriskt att redovisa tillgång till 

skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator (förslag). 

• (7.7.2) En förtydligad reglering av elevhälsans uppdrag - Elevhälsans nuvarande 

uppdrag ska förtydligas med bestämmelser om att elevhälsans arbete ska bedrivas 

på individ-, grupp- och organisationsnivå samt ske i samverkan med övrig 

personal på skolan. Elevhälsan ska vidare bidra till skolans kvalitetsarbete. Vid 

behov ska elevhälsan även samverka med hälso- och sjukvården och 

socialtjänsten (förslag). 

• (7.7.3) En numerär reglering av en acceptabel lägstanivå för tillgång till 

elevhälsan - 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 7 000 elever, en skolsköterska för högst 430 

elever, en psykolog för högst 1 000 elever och en kurator för högst 400 elever 

(förslag). 

 

Tillgång till elevhälsa – förvaltningens bedömning 

Förvaltningen tillstyrker förslagen 7.6 och 7.7.2 men avstyrker förslaget 7.7.3. 

Förvaltningen delar utredningens bedömning om att det bör förtydligas vad som är en 

acceptabel lägstanivå när det gäller tillgång till elevhälsa. Ett sådant förtydligande görs 

lämpligen genom att elevhälsans uppdrag förtydligas i enlighet med förslag 7.7.2. 

Förslaget innebär att det är behovet som styr omfattningen på elevhälsan. Antalet 

medarbetare kan därmed i praktiken behöva vara både större och mindre än den numerära 

reglering som föreslås i förslag 7.7.2, allt beroende på vilka behov en huvudmans 

elevgrupp har. Behovet av elevhälsans professioner skiljer sig i hög utsträckning mellan 

olika elevgrupper varför en numerär reglering riskerar att vara missriktad både ur ett 

elevperspektiv och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Förvaltningen anser vidare att 

det är rimligt att det blir obligatoriskt att redovisa tillgång till elevhälsans professioner på 

samma sätt som det är obligatoriskt att redovisa tillgången till pedagogisk personal.  

 

 

Bedöma och stödja kunskapsutveckling i grund- och gymnasiesärskola 

Flertalet av förslagen inom detta område är specifikt riktade mot grundskolan. Nedan 

presenteras enbart de förslag som har bäring på gymnasiesärskolan.  

• (8.6.3) Kompetensutveckling om flexibel utbildning - Specialpedagogiska 

skolmyndigheten och Skolverket ska i samverkan ges i uppdrag att erbjuda kurser 

i samläsning som riktar sig till lärare i gymnasiesärskolan och gymnasieskolan 

(förslag). 
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• (8.6.4) Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) och digitala 

lärverktyg förs samman i utbildningsinsatser - Specialpedagogiska 

skolmyndigheten ska ges i uppdrag att inom ramen för sina 

kompetensutvecklingsinsatser i alternativ och kompletterande kommunikation 

(AKK) även ge kunskaper om digitala lärverktyg för elever som behöver stöd i 

sin kommunikation. Dessa insatser ska rikta sig till lärare och annan personal i 

grundsärskolan och gymnasiesärskolan (förslag). 

• (8.6.5) Kompetensutveckling för elevassistenter - Specialpedagogiska 

skolmyndigheten och Skolverket ska ges i uppdrag att i samverkan utforma 

kompetensutvecklingsinsatser för elevassistenter. 

Kompetensutvecklingsinsatserna ska ge kunskaper i skolans styrdokument, hur 

funktionsnedsättningar kan påverka elevernas lärande och vad elevassistentrollen 

innebär (förslag). 

• (8.6.6) Bristen på behöriga lärare bör utredas - Frågan om hur bristen på 

behöriga lärare i grund- och gymnasiesärskolan kan lösas bör utredas 

(bedömning). 

Bedöma och stödja kunskapsutveckling i grund- och gymnasiesärskola – 

förvaltningens bedömning. 

Förvaltningens tillstyrker ovanstående förslag och delar utredningens bedömning om 

bristen på behöriga lärare bör utredas. Förvaltningen anser att det är positivt att denna del 

i utredningen fokuserar på att bedöma och stödja kunskapsutveckling även i de 

anpassades skolformerna. Det är även bra att elevassistenters behov av utbildning lyfts.  

Förvaltningen konstaterar dock att stort fokus legat på att ta fram verktyg för 

grundsärskolan. Förvaltningen vill här lyfta att Skolverket tillsammans med 

Specialpedagogiska skolmyndigheten bör ges i uppdrag att ta fram stödmaterial som är 

anpassat till gymnasiesärskolans verksamhet.  

Flexibilitet och nya benämningar i grund- och gymnasiesärskola 

Inom detta område finns förslag som rör individuella program i gymnasiesärskolan samt 

förslag till nya benämningar på målgruppen och skolformerna.  

Individuella program i gymnasiesärskolan – utredningens förslag 

• (9.5.1) Rektor ska besluta om fördelning av undervisningstid på individuella 

program i gymnasiesärskolan - Det ska åligga ansvarig rektor att besluta hur 

undervisningstiden ska fördelas på det som ingår i elevens individuella studieplan 

på ett individuellt program i gymnasiesärskolan (förslag). 

• (9.5.2) Reducerad undervisningstid blir ny stödform på individuella program i 

gymnasiesärskolan - Ansvarig rektor ska kunna fatta beslut om att reducera en 

elevs undervisningstid på ett individuellt program i gymnasiesärskolan. En 

minskning av undervisningstiden ska föregås av utredning och ett 

åtgärdsprogram. Skolverket ska få i uppdrag att ta fram stöd för tillämpningen om 

hur reducerad undervisningstid på individuella program i gymnasiesärskolan ska 

hanteras (förslag). 

Individuella program i gymnasiesärskolan – förvaltningens bedömning 

Förvaltningen tillstyrker båda förslagen. Att rektor ges möjlighet att fatta beslut om 

fördelning och reducering av undervisningstid ger bättre möjligheter för eleven att delta i 

undervisningen efter sina förutsättningar och i förlängningen nå kunskapskraven.  
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Nya benämningar på målgruppen och skolformerna – utredningens förslag 

• (9.6.1) Intellektuell funktionsnedsättning ersätter utvecklingsstörning - 

Benämningen utvecklingsstörning ska ersättas med intellektuell 

funktionsnedsättning som benämning på målgruppen för grundsärskolan, 

gymnasiesärskolan och kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på 

grundläggande nivå respektive gymnasial nivå i skollagen och anslutande 

författningar (förslag). 

• (9.6.2) Skolformerna byter namn till anpassad grundskola och anpassad 

gymnasieskola - Skolformen grundsärskola ska byta namn till anpassad 

grundskola. Skolformen gymnasiesärskola ska byta namn till anpassad 

gymnasieskola. Kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på 

grundläggande nivå ska byta namn till kommunal vuxenutbildning som anpassad 

utbildning på grundläggande nivå och kommunal vuxenutbildning som särskild 

utbildning på gymnasial nivå ska byta namn till kommunal vuxenutbildning som 

anpassad utbildning på gymnasial nivå (förslag). 

• (9.6.4) Ny benämning på specialisering inom speciallärarutbildning - 

Benämningen speciallärarexamen med specialisering mot utvecklingsstörning ska 

ersättas med speciallärarexamen med specialisering mot intellektuell 

funktionsnedsättning (förslag). 

Nya benämningar på målgruppen och skolformerna – förvaltningens bedömning 

Förvaltningen tillstyrker samtliga förslag. De nya benämningar som föreslås är relevanta i 

förhållande till samtiden. Att byta namn på skolformen till anpassad gymnasieskola är 

bra. Det anknyter till övrig begreppsapparat i skolförfattningarna och bidrar till en 

normalisering av eleverna istället för ett särskiljande som nuvarande begrepp ibland kan 

upplevas som.  

Överklagandemöjlighet vid beslut om att inte flytta en elev till högre årskurs 

Förslaget berör inte gymnasiet eller gymnasiesärskolan.  

Könsuppdelad undervisning och utbildning 

Utredningen har fått i uppdrag att lämna förslag till nödvändiga författningsändringar i 

skollagen med utgångspunkten att elever och barn i skolväsendet som huvudregel inte ska 

vara uppdelade efter kön i undervisningen och utbildningen i övrigt. 

Utredningens bedömning 

• (11.3) Det befintliga regelverket om könsuppdelad undervisning är tillräckligt - 

Det bör inte införas några bestämmelser i skollagen som uttryckligen förbjuder 

könsuppdelad undervisning och utbildning. Detta eftersom det befintliga 

regelverket i form av bestämmelser i läroplaner och diskrimineringslagen är 

tillräckligt (bedömning). 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen delar utredningens bedömning.  
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Tomas Berndtsson 

Förvaltningsdirektör 

 

Maija Söderström 

Avdelningschef 
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Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-05-18 

Yttrande till kommunstyrelsen om Bättre 
möjligheter för elever att nå kunskapskraven 
(SOU 2021:11) 

§ 75, 0643/21 
Nämnden för Arbetsmarknad och vuxenutbildning har getts möjlighet att yttra sig om 

utredningen "Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven (SOU 2021:11)" från 

Utbildningsdepartementet, inför kommunstyrelsens remissvar från Göteborgs Stad. 

Beslut 
1. Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning tillstyrker utredningens förslag om 

nya benämningar som rör elever och verksamhet inom vuxenutbildning samt 

speciallärarutbildning. 

2. Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning översänder förvaltningens 

tjänsteutlåtande som nämndens eget yttrande till kommunstyrelsen. 

Handlingar 
Tjänsteutlåtande, 2021-04-29 

Bilaga 1: Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven – aktivt stöd- och 

elevhälsoarbete samt stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning 

(SOU 2021:11) 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret (dnr 0607/21) senast den 19 maj 2021. 

Dag för justering 

2021-05-18 

 

Vid protokollet 

Protokollsutdragets riktighet intygas av nämndsekreterare Mathias Henriksson. 

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning 

 
  

Sekreterare 

Mathias Henriksson 

 

Ordförande 

Anders Svensson (M) 

Justerande 

Mikael Wallgren (V) 
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Yttrande till kommunstyrelsen om Bättre 
möjligheter för elever att nå kunskapskraven 
(SOU 2021:11) 

Förslag till beslut 
1. Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning tillstyrker utredningens förslag om 

nya benämningar som rör elever och verksamhet inom vuxenutbildning samt 

speciallärarutbildning. 

2. Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning översänder förvaltningens 

tjänsteutlåtande som nämndens eget yttrande till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Denna utredning rör i första hand grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan samt 

gymnasiesärskolan. Syftet med utredningen är att utreda hur skolan kan stödja elever med 

intellektuell funktionsnedsättning att nå kunskapskraven. Utredningen haft tre 

huvuduppdrag: 

- Att kartlägga och analysera skolors stöd- och elevhälsoarbete och lämna förslag i 

syfte att skapa bättre förutsättningar för elever att nå de kunskapskrav som minst 

ska nås. 

- Föreslå en acceptabel lägstanivå för tillgång till elevhälsans professioner. 

- Analysera vilka insatser som kan vidtas för att stärka grundsärskolan och i viss 

mån gymnasiesärskolan, utifrån vissa avgränsade områden. 

Utredningens resultat har ändå bäring på komvux. Det nämnden har att ta ställning till är 

om nämnden instämmer i utredningens förslag om namnbyten inom kommunal 

vuxenutbildning som särskild utbildning som i dag benämns som Lärvux samt 

speciallärarutbildningen. Förvaltningen föreslår att nämnden tillstyrker utredningens 

förslag om namnbyten enligt följande: 

- Intellektuell funktionsnedsättning ersätter utvecklingsstörning i skollag och 

författning. 

- Kommunal vuxenutbildning som anpassad utbildning på grundläggande 

respektive gymnasial nivå ersätter kommunal vuxenutbildning som särskild 

utbildning. 

- Speciallärarexamen med specialisering mot intellektuell funktionsnedsättning 

ersätter speciallärarexamen med specialisering mot utvecklingsstörning. 

Arbetsmarknad och vuxenutbildning 

 
  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2021-04-29 

Diarienummer 0643/21 

 

Handläggare 

Annika Bergström, Tomas Mjörnheden 

Telefon: 031-365 00 00 (växel) 

E-post: fornamn.efternamn@arbvux.goteborg.se 
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Förslagen som redovisas i utredningens betänkande bedöms inte ha någon inverkan på 

nämndens driftskostnader utifrån rådande läge då utredningen vänder sig till grundskolan 

och gymnasieskolan. Förslaget som rör en numerär reglering av en acceptabel lägstanivå 

för elevhälsan – ett bemanningskrav som skulle gälla för grund- och gymnasieskolan - 

skulle i sin förlängning kunna ställa nya krav på vuxenutbildningen, eller annan nämnd 

med koppling till elevhälsa. För kommunen kan det även handla om omprioriteringar som 

i sitt utfall kan påverka andra verksamheter. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Vuxenutbildningen är en viktig del i arbetet med arbetsmarknadspolitiska mål och 

delaktighet i samhället. Att elever med intellektuell funktionsnedsättning ges bästa 

möjligheter att nå kunskapskraven innebär också en större möjlighet att komma i arbete 

och en naturlig delaktighet i samhället. Utredningen kommer med flera förslag som är 

värda att beakta. Att identifiera och tillgodose elevers behov och forma en lärmiljö som 

innebär större möjlighet att nå kunskapskraven är en vinst för både samhället och 

individen. 

Samverkan 
Information vid förvaltningens samverkansgrupp (FSG) den 11 maj 2021. 

Beslutet skickas till 
Stadsledningskontoret (dnr 0607/21) senast den 19 maj 2021. 

Bilagor 
1. Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven – aktivt stöd- och 

elevhälsoarbete samt stärkt utbildning för elever med intellektuell 

funktionsnedsättning (SOU 2021:11), slutbetänkande av utredningen om 

elevers möjligheter att nå kunskapskraven  
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Ärendet  
Nämnden för Arbetsmarknad och vuxenutbildning har getts möjlighet att yttra sig om 

utredningen "Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven (SOU 2021:11)" från 

Utbildningsdepartementet, inför kommunstyrelsens remissvar från Göteborgs Stad. 

Yttrandet ska vara stadsledningskontoret tillhanda senast den 19 maj. 

Beskrivning av ärendet 
Syftet med utredningen ”Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven – aktivt 

stöd- och elevhälsoarbete samt stärkt utbildning för elever med intellektuell 

funktionsnedsättning (SOU 2021:11)” är att utreda hur skolan kan stödja elever med 

intellektuell funktionsnedsättning att nå kunskapskraven. Utredningen haft tre 

huvuduppdrag: 

• Att kartlägga och analysera skolors stöd- och elevhälsoarbete och lämna förslag i 

syfte att skapa bättre förutsättningar för elever att nå de kunskapskrav som minst 

ska nås. 

• Föreslå en acceptabel lägstanivå för tillgång till elevhälsans professioner. 

• Analysera vilka insatser som kan vidtas för att stärka grundsärskolan och i viss 

mån gymnasiesärskolan, utifrån vissa avgränsade områden. 

Stödinsatserna ska vara kopplade till lärmiljö och grupptillhörighet. 

Problembild 

Den problembild som utredningen beskriver är att kunskapsresultaten visar att flera elever 

inte når upp till kunskapskraven i grundskolan. För elever som läser grundsärskola finns 

ingen nationell uppföljning av elevers kunskapsresultat och progression. Utredningen 

berör områden som kan ha betydelse för elevers möjlighet att nå kunskapskraven och 

fokus ligger på skolans arbete med extra anpassning och särskilt stöd, elevhälsoarbete och 

tillgång till elevhälsa. Även lärares och övrig personals kompetens berörs som viktig 

faktor för att elever ska nå kunskapskraven. I den kartläggning utredningen gjort 

framkommer en rad brister: 

- Stöd till elever som riskerar att inte nå kunskapskraven fungerar inte 

tillfredsställande. Att stödbehov inte upptäcks. Utredningar tar lång tid. Stödet dröjer 

för länge. Stödet inte motsvarar elevens behov. Lärare saknar kompetens. Samarbete 

med elevhälsa brister ofta. 

- Att problem som uppstår kring elev ses ofta som brister hos eleven istället för något 

som uppstår i samspelet med den omgivande miljön och lärares undervisning.  

- Elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande potential utnyttjas inte i tillräcklig 

utsträckning. Att arbetet är inriktat på insatser när problem redan uppstått. 

- Samverkan mellan lärarna och elevhälsan är otillräcklig. Detta kan bero på inte 

tillräcklig tillgänglighet, dålig organisation, eller personalbrist. 

- Att arbetet med stöd och elevhälsa saknar strategisk styrning, avsaknad av tydliga 

mål och uppföljningssystem. Att uppföljning fokuserar på kunskapsresultaten och 

inte på lärmiljön.  

- Att resursfördelning bör inkludera utveckling av lärmiljöer. 
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Utredningens förslag på lösning  

Den lösning som skrivs fram i utredningen är ett mer aktivt stöd- och elevhälsoarbete. 

Det kräver inga direkta ändringar i nuvarande regelverk utan snarare förtydliganden om 

elevhälsans uppdrag. Behoven är att stärka elevhälsoprofessionerna genom bland annat en 

reglerad lägstanivå, öka kompetensen att bedriva ett aktivt stöd- och elevhälsoarbete och 

erbjuda bättre verktyg för effektiva insatser på stöd- och elevhälsoområdet.  

Utredningen framhåller att arbetet ska mer ha ett mer proaktivt förhållningssätt och att 

tidigt identifiera vilka behov en elev har och därefter anpassa lärmiljön utifrån elevens 

behov och så möjligheterna att nå kunskapskraven ska bli effektivare samt förbättras. 

Utifrån skolans kvalitetsarbete lägga ett större fokus på uppföljning av lärmiljön för att 

identifiera brister och komma med förslag på utveckling. 

Att beakta kopplat till vuxenutbildning 

Att beakta för vuxenutbildningen utifrån utredningens resultat: 

- Elever som kommer från grundskolan och gymnasieskolan med identifierade behov 

och anpassad utbildning och söker till vuxenutbildningen ska kunna mötas av 

anpassning och stöd i sin utbildning samt förståelse som tidigare i deras utbildning. 

- Inom vuxenutbildningen finns i elevunderlaget elever med särskilda behov av stöd 

som inte blivit identifierade. Ett stort antal elever kommer med annan skolbakgrund 

än den svenska där intellektuell funktionsnedsättning eventuellt inte har beaktats 

eller av andra skäl hållits dolt.  

- Stärka perspektivet att det inte är eleven som bär på problemen utan att det är den 

omgivning som eleven har att fungera i som har ansvaret att finna lösningar som 

möter upp de behov som eleven har och som individ i dess förlängning tillförsäkras 

mesta möjliga delaktighet i samhället. 

Förvaltningens bedömning 
Utredningen har haft i uppdrag att föreslå alternativa benämningar på såväl målgruppen 

som skolformerna grundsärskola, gymnasiesärskola samt de delar inom komvux som 

riktar sig till målgruppen. I skollagen och anslutande författningar bör nuvarande begrepp 

ersättas med mer tidsenliga benämningar. 

Kapitel 9.6 Förslag till nya benämningar på målgruppen och skolformerna 

9.6.1 Intellektuell funktionsnedsättning ersätter utvecklingsstörning  

Utredningens förslag: ”Benämningen utvecklingsstörning ska ersättas med intellektuell 

funktionsnedsättning som benämning på målgruppen för grundsärskolan, 

gymnasiesärskolan och kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på 

grundläggande nivå respektive gymnasial nivå i skollagen och anslutande författningar.” 

Förvaltningen instämmer med utredningens förslag. Benämningen utvecklingsstörning 

uppfattas av många vuxna elever inom särskild utbildning som nedsättande, 

diskriminerande och stigmatiserande. Ett mindre antal elever med andra typer av kognitiv 

funktionsnedsättning och som har stora svårigheter att studera inom komvux, skulle vara 

betjänta av att ingå i målgruppen som kan antas till särskild utbildning/anpassad 

kommunal vuxenutbildning. 
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9.6.2 Skolformerna byter namn till anpassad grundskola och anpassad 

gymnasieskola  

Utredningens förslag: ”Skolformen grundsärskola ska byta namn till anpassad 

grundskola. Skolformen gymnasiesärskola ska byta namn till anpassad gymnasieskola. 

Kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på grundläggande nivå ska byta 

namn till kommunal vuxenutbildning som anpassad utbildning på grundläggande nivå 

och kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå ska byta namn 

till kommunal vuxenutbildning som anpassad utbildning på gymnasial nivå.” 

Förvaltningens instämmer med utredningens förslag. Skolformernas namn bör 

harmoniera och anpassad utbildning är något bättre och att anpassningen ska vara 

individuell utformad. Vuxna elever uttrycker ofta att namnet ”sär” innebär att vara 

utanför normen och att studierna inte har samma status som övriga komvux. För 

utveckling framåt vore det intressant att fortsätta utreda hur vuxenutbildning skulle kunna 

se ut om strukturen förändras och kurser söks på olika nivåer utan att särskilja namnen i 

skolformen. Möjligheten att kombinera kurser inom anpassad utbildning och komvux 

beror främst på organisering av undervisning och flexibelt kursutbud, snarare än namnet 

på respektive utbildningsinriktning inom komvux. 

9.6.4 Ny benämning på specialisering inom speciallärarutbildning  

Utredningens förslag: ”Benämningen speciallärarexamen med specialisering mot 

utvecklingsstörning ska ersättas med speciallärarexamen med specialisering mot 

intellektuell funktionsnedsättning. Mot bakgrund av att utredningen föreslår att 

benämningen av målgruppen för grundsärskolan, gymnasiesärskolan och komvux som 

särskild utbildning ska ändras föreslår vi även att specialiseringen mot 

utvecklingsstörning inom speciallärarutbildningen byter namn.”  

Förvaltningen instämmer med utredningens förslag. 

 

 

 

 

Andreas Lökholm 

Förvaltningsdirektör 

 

 

Mia Strand Wessling 

Avdelningschef vuxenutbildning  
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     Bilaga 7 

 

 Utbildningsdepartementet 

 u.remissvar@regeringskansliet.se 

 Diarienummer U2021/01369 

 

 

Remiss från Utbildningsdepartementet - Bättre 
möjligheter för elever att nå kunskapskraven – 
(SOU 2021:11) 

Göteborgs Stads samlande bedömning 
Göteborgs Stad tillstyrker slutbetänkandets förslag, förutom förslaget om elevhälsans 
numerära lägstanivå som avstyrks.   

Övergripande bedömning 
Göteborgs Stad ställer sig positiv till slutbetänkandets förslag. Tillsammans utgör åtgärderna 
en helhet kring stöd och elevhälsa som enligt Göteborgs Stad både är rimliga och kommer att 
bidra till att främja elevers lika möjligheter att uppnå de kunskapsmål som minst ska uppnås. 
Framför allt kommer det att beröra elever med funktionsnedsättning som i vissa fall har 
svårare att nå utbildningens mål och som kan ha ett större behov av ett välfungerande stöd- 
och elevhälsoarbete. Att gå ut grundskolan med behörighet till något av gymnasieskolans 
nationella program och fullfölja en gymnasieutbildning har positiva konsekvenser på längre 
sikt för alla barn och ungdomar. Ett väl fungerande stöd och elevhälsa ökar möjligheterna till 
etablering på arbetsmarknaden och till en egen försörjning och minskar riskerna för ohälsa, 
vilket påverkar samhället positivt.  

Utredningen konstaterar dock i sitt slutbetänkande att den viktigaste omständigheten för att 
elever ska nå kunskapskrav är att de möts av skickliga lärare och en trygg skolmiljö, men 
skriver samtidigt att dessa områden legat utanför uppdraget. Göteborgs Stads bedömning är 
att utredningens förslag behöver kompletteras med ytterligare åtgärder för det elevnära 
arbetet så att alla elever får ha möjlighet att nå kunskapsmålen. Ett steg i den riktningen är 
förslaget om Nationell plan för trygghet och studiero (Ds 2021:13) som den 18 maj 2021 
skickades ut på remiss.  

Förslag till förändringar inom grund- och gymnasiesärskola 
Utredningen föreslår ett flertal förändringar inom grundsärskolan. Det gäller timplan, 
bedömningsstöd, ökat fokus på lärande och grundläggande begrepp. Göteborgs Stad 
bedömer att dessa förändringar är välgrundade. Utredningen konstaterar att många 
avvägningar mellan ämnen i grundsärskolans timplan vilar på historiska uppfattningar om 
elevgruppen och är i behov modernisering. En förändring av benämningar på målgruppen 
och namnbyte på skolformen är enligt Göteborgs Stad angelägna både ur ett funktionhinders- 
och barnrättsperspektiv. Förändringarna anknyter till övrig begreppsapparat i 

mailto:u.remissvar@regeringskansliet.se
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skolförfattningarna och bidrar till en normalisering av eleverna istället för ett särskiljande 
som många elever idag upplever de nuvarande begreppen.  

En utökning av undervisningstiden samt att timplanen för grundsärskolan utformas i större 
utsträckning som grundskolans timplan är enligt Göteborgs Stad bra utifrån ett 
elevperspektiv. Det är också positivt att staten bidrar med fortsatt stöd till 
fortbildningsinsatser. Det kommer att öka möjligheten för elever inom skolformen att kunna 
läsa integrerat och få en utbildning som är individuellt anpassad. Att eleverna inom 
skolformen ska erbjudas möjligheten att göra ett språkval är också bra. Förslagen står i 
positiv kontrast till nuvarande timplan för grundsärskolan där elever förväntas ha ett större 
utbyte av ämnet slöjd än på grundläggande kunskaper som språk och matematik för att 
erövra ett innehållsrikt vuxenliv.  

Förslag om en numerär lägstanivå för tillgång till elevhälsa 
För att öka likvärdighet föreslår utredningen att elevhälsans uppdrag definieras i 
lagstiftningen och kompletteras med en av staten beslutad numerär lägstanivå för tillgång till 
elevhälsan. Enligt Göteborgs Stad är det ur ett likvärdighetsperspektiv angeläget att alla 
elever utifrån sina behov har tillgång till en väl fungerande elevhälsa. Göteborgs Stad ser 
därför positivt på att elevhälsans nuvarande uppdrag ska förtydligas med bestämmelser om 
att arbetet ska bedrivas på individ-, grupp- och organisationsnivå samt ske i samverkan med 
övrig personal på skolan.  
Förslaget om en numerär lägstanivå innebär dock en inskränkning i det kommunala 
självstyret genom att de minskar kommunens möjligheter att själv styra över sina resurser i 
förhållande till behov. Göteborgs Stad delar utredningens bedömning att det finns risker med 
en numerär lägstanivå. I och med att förslaget innebär mindre möjligheter för kommunen att 
själva avgöra fördelningen av resurser kan förslaget leda till att resurserna inte används på 
det sätt som skulle vara mest effektivt utifrån behov; lägstanivån uppfattas som ett tak och 
blir mer styrande än de reella behoven. För det andra finns det en risk att lägstanivå för 
bemanning av elevhälsan får konsekvenser för övriga delar av skolverksamheten där det idag 
saknas reglering om antalet anställda. Exempelvis kan effekten bli att en mindre andel av 
resurserna kan används till lärare eller andra personalkategorier inom elevhälsan än vad som 
behövs utifrån de lokala förutsättningarna och behoven. Huruvida det är fallet är dag svårt att 
bedöma, men klart är att sådana risker uppkommer när kommunernas möjligheter att styra 
över sina resurser begränsas genom lagstiftning.  

Dessutom innebär förslaget enligt Göteborgs Stad en etablering av en ny princip för statlig 
styrning. En princip där staten beslutar om lägstanivåer för personalkategorier inom 
verksamheter som kommuner är ålagda att genomföra utifrån sina lokala förutsättningar och 
behov. Innan en sådan princip eventuellt införs behöver frågan utredas i ett bredare 
perspektiv för att också inkludera en konsekvensanalys i förhållande till kommunernas 
lagstadgade verksamheter i övrigt. Detta är något utredningen inte gjort i sitt betänkande. 

Mot bakgrund av ovan redogjorda skäl avstyrker Göteborgs Stad förslaget om elevhälsans 
numerära lägstanivå. 

Finansieringsprincipen 
Utredningen förslår att kompensation till kommunerna för de ökade kostnaderna ska 
finansieras genom en omfördelning av riktade pågående statsbidrag. Enligt Göteborgs Stad 
finns det en viss problematik med en finansiering genom omfördelning av pågående riktade 
statsbidrag. Ett sådan finansieringsförslag innebär att de riktade statsbidragens förutsebarhet 
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i praktiken blir än mer kortsiktiga än vad de är idag. För kommuner som använder 
statsbidragen påverkar detta möjligheterna att fullfölja utvecklingssatsningar, vilket skapar 
ryckighet och i slutänden påverkar elevernas skolgång.  

Göteborgs Stad förespråkar dock allmän att riktade statsbidrag ersätts med generella då det 
säkrar den långsiktiga finansieringen och minskar osäkerheten som följer med riktade 
statsbidrag som kan förändras eller upphöra. En ytterligare fördel är minskad administration 
för både statliga myndigheter och kommuner. 

Göteborgs Stad vill i sammanhanget påtala att det verkar saknas en samordning eller dialog 
mellan de pågående statliga utredningarna då de ofta samtidigt föreslår finansiering genom 
omfördelning av samma riktade stadsbidrag. I utredningen Skolbibliotek för bildning och 
utbildning (SOU 2021:3) föreslås ambitionsökningen inom skolbiblioteken finansieras 
genom en omfördelning av det riktade statsbidraget för lärarassistenter. Utifrån detta blir det 
svårt att ta ställning och bedöma de ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenserna av 
finansieringsförslagen.  

Samverkan statliga myndigheter 
Flera av utredningens förslag riktar sig till Skolverket och Specialpedagogiska 
skolmyndigheten (SPSM). Det handlar exempelvis om bedömningsstöd och utredningsstöd. 
Stadsledningskontoret delar grundskolenämndens bedömning att det är välkommet med en 
ökad tydlighet när det gäller statens styrning av skolan. Utredningskravet, kap 3 § 9 
skollagen, är ett sådant exempel. Det finns idag en diskrepans mellan vad som lärs ut på 
specialpedagogutbildningen och hur Skolinspektionen och Statens överklagandenämnd 
tolkar vad utredningskravet enligt 7 kap 9 § skollagen innebär. Det saknas med andra ord en 
samsyn mellan olika statliga aktörer om vad en utredning ska innehålla. Det har fått som 
konsekvens att Skolinspektionen i flera fall riktat kritik mot enskilda skolor med grunden att 
utredningarna inte varit av tillräcklig kvalité. Särskild gäller det rektorsbeslut gällande 
omfattande åtgärder som anpassad studiegång. 

 
 
 
Göteborg den 16 juni 2021 
GÖTEBORGS KOMMUNSTYRELSE 
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