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Remissyttrande  
– Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven – 
aktivt stöd- och elevhälsoarbete samt stärkt utbildning 
för elever med intellektuell funktionsnedsättning (SOU 
2021:11)  

Sammanfattning  
• Valfrihetens Vänner avstyrker förslaget om en numerär reglering av lägstanivå 

för tillgång till elevhälsa. 

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

Valfrihetens Vänners synpunkter  
För Valfrihetens Vänner är den enskildes valfrihet A och O. Enligt vår mening bör det 
regelmässigt vara den överordnade utgångspunkten i varje bedömning och utvärdering 
av lagstiftningsförslag eller politiska reformer i övrigt.  

Betänkandet innehåller i huvudsak förslag där Valfrihetens Vänner ur ett 
valfrihetsperspektiv inte har några synpunkter att anföra. Ett undantag är dock den 
föreslagna numerära regleringen av en lägstanivå för tillgång till elevhälsa.  

Valfrihetens Vänner instämmer i de argument som betänkandet självt lyfter mot att 
införa en numerär reglering och delar också de invändningar som Sveriges Kommuner 
och Regioner i dessa delar anför i sitt remissvar.  

En numerär reglering är ett oflexibelt tillvägagångssätt som inte beaktar olika skolors 
olika behov och förutsättningar. En numerär reglering kommer också att innebära 
ökade kostnader, vilket vore särskilt skadligt för de skolor som hamnar strax över ett 
eller flera av gränsvärdena för hur många elever varje typ av elevhälsoprofession 
föreslås maximalt få ansvara för.  

Detta kan leda till att skolorna i stället väljer att minska sitt elevantal för att komma 
under gränsvärdena, alternativt väljer att inte expandera som planerat, trots en stor 
efterfrågan från elever och vårdnadshavare. Därmed skulle den föreslagna numerära 
regleringen riskera leda till minskad valfrihet inom skolans område.  

Valfrihetens Vänner avstyrker mot bakgrund av detta utredningens förslag om numerär 
reglering av lägstanivå för tillgång till elevhälsa.  
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