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Sammanfattning 

Malmö stad ställer sig positiv till stora delar av förslagen i promemorian men önskar vissa 

förtydligande om den förslagna modellen. Malmö stad bedömer att det finns vissa utma-

ningar beträffande tillgången till utbildad personal i de ämnen som får en utökad undervis-

ningstid. 

 

Yttrande 

Förslag 1 - Elevens val ska tas bort och undervisningstiden omfördelas  

Malmö stad ställer sig positiv till att eleven val ska tas bort och undervisningstiden omförde-
las enligt förslaget. Inte minst skapas bättre förutsättningar för de förändringar som finns i 
Lgr22. Vidare instämmer Malmö stad med remissens konstaterande om att de resurser som 
tagits i anspråk av elevens val inte har medfört att de förväntade resultaten och intentionerna 
med elevens val varit svåra att säkerställa. Det gäller även utredningens förslag om att nybör-
jarspråk kommer att kunna erbjudas inom ramen för skolans val.   
 
Förslag 2 - Huvudmannen beslutar om fördelning mellan årskurser av undervisningsti-
den  

Malmö stad menar att det hade varit bättre om nationella styrdokument hade tydliggjort för-
delningen i timplanerna för respektive årskurs, i stället för att det ska hanteras på huvudman-
nanivå.  
 
Förslag 3 - Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser  

Malmö stad är positiv till att förändringarna i förslaget stödjer de förändringar som redan är 
under implementering med Lgr22 och LgrSär22. Malmö stad delar remissens synpunkter att 
bättre balans mellan undervisningstid och centralt innehåll i vissa ämnen, stärker möjlighet-
erna för alla elever att uppnå goda kunskapsresultat och att det på så sätt leder till positiva 
effekter för barn, elever och skolans personal. 
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Ekonomiska konsekvenser 

Malmö stad vill påtala att det initialt kan medföra vissa ekonomiska konsekvenser för staden, 
främst när det gäller fördelning av personal inom de ämnen som får utökad studietid. Utök-
ningen ställer krav på utbildad personal som kan tillgodose den utökade undervisningstiden.  

 

Ordförande 

 
 

 Katrin Stjernfeldt Jammeh 

Sekreterare 
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