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Remissyttrande  
En tioårig grundskola – Införandet av en ny årskurs 1 i 
grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och 
sameskolan (SOU 2021:33)  

Sammanfattning  
• Valfrihetens Vänner tillstyrker utredningens förslag att genom riktade 

statsbidrag möjliggöra för huvudmännen att fortbilda förskollärare och 
underlätta för kapacitetsförstärkande och kvalitetshöjande åtgärder, om dagens 
förskoleklass ska inlemmas i den skolpliktiga grundskolan och bli nya årskurs 1.  

Om Valfrihetens Vänner  
Valfrihetens Vänner är ett nätverk av entreprenörer och företagsledare som har ett 
engagemang för valfrihet och fri företagsamhet.  

Valfrihetens Vänners synpunkter  
Enligt Valfrihetens Vänners uppfattning är det alltid den enskildes valfrihet som bör 
vara utgångspunkten i varje bedömning och utvärdering av lagstiftningsförslag eller 
politiska reformer i övrigt.  

Valfrihetens Vänner har ur ett sådant perspektiv väsentligen inte några synpunkter på 
detta betänkande. Med det sagt vill vi trots allt framhålla en aspekt som bör vara 
självklar för alla som strävar efter en mångfald av aktörer inom välfärden, men som 
givet det senaste årets debatt förtjänar att poängteras om och om igen.  

Utredningen föreslår att förskollärare, som i dag undervisar i förskoleklass, ska ges 
möjlighet att fortbilda sig för att bli behöriga att undervisa i årskurs 1 och 2 i lågstadiet. 
För det ändamålet föreslås ett riktat statsbidrag som huvudmännen kan söka under en 
tidsbegränsad period. Utredningen föreslår därutöver ett riktat statsbidrag för 
kapacitetsförstärkande och kvalitetshöjande åtgärder under implementeringsperioden, 
vilket huvudmännen ska kunna söka under de första fem åren efter reformens 
ikraftträdande.  

Om utredningens förslag blir verklighet förutsätter Valfrihetens Vänner att Sveriges 
kommuner hedrar principen om likabehandling av alla huvudmän, oavsett om de är 
kommunala eller fristående.  

Den personal som i dag är anställd hos fristående huvudmän förtjänar också – i likhet 
med sina kommunalt anställda kollegor – att ges möjlighet till denna fortbildning. 
Läraryrkena är redan i dag bristyrken och om skolplikten ska utökas från nio till tio år 
kommer varje hågad lärare i det befintliga kollegiet att behövas och förmås att vilja 
fortsätta i sitt yrke.  
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Det är därför angeläget att Skolverket, i ett sådant scenario som utredningen föreslår, 
säkerställer att anställda hos fristående huvudmän inte i något avseende särbehandlas 
negativt i förhållande till sina kommunalt anställda kollegor.  

Valfrihetens Vänner tillstyrker utredningens förslag att genom riktade statsbidrag 
möjliggöra för huvudmännen att fortbilda förskollärare och underlätta för 
kapacitetsförstärkande och kvalitetshöjande åtgärder, om dagens förskoleklass ska 
inlemmas i den skolpliktiga grundskolan och bli nya årskurs 1.  
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