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Motion 
 

Hur många elever diskrimineras i Mölndal? 

 
Elever har rätt till diskrimineringsersättning när skolor inte följer skollagens bestämmelser om 

stöd i skolan.  

Detta har nu Högsta domstolen slagit fast då de bekräftat Hovrätten Skåne/Blekinges 

bedömning, att Malmö kommun gjort sig skyldig till diskriminering av elev. 

 

Eleven i Malmö, med koncentrations- och inlärningssvårigheter, har inte försatts i en jämförbar 

situation med elever utan hens funktionsnedsättning. 

Malmö stad, som är huvudman, gjorde inte en pedagogisk utredning tillräckligt snabbt och gav 

inte heller barnet särskilt stöd inom rimlig tid vilket förhindrade eleven att få godkänt i 

kärnämnena och därmed få den grundskoleutbildning som hen har rätt till enligt skollagen. 

Rätten har funnit att huvudmannen inte gjort tillräckligt för att tillgodose barnets behov och 

därför utsatt barnet för diskriminering enligt diskrimineringslagen. 

  

Det är första gången som diskrimineringslagen har prövats när det gäller osynlig 

funktionsnedsättning. 

 

Detta är en unik dom som nu fastställts av Högsta domstolen. Men det som hänt eleven i 

Malmö är på inget sätt en unik händelse i landets kommuner. I alla kommuner finns elever 

som inte får det stöd de har rätt till. Vilket innebär förutom personligt lidande, även en förlust 

för kommunen, då eleven inte får en likvärdig skolgång och ingång till arbetslivet som andra 

elever. Vi vet alla att tidiga insatser är det bästa för att ge alla elever samma förutsättningar in 

i vuxenlivet. 

 

I en undersökning Vänsterpartiet Mölndal genomförde på sociala medier fick föräldrar till 

elever i vår kommun anonymt besvara några enkla frågor, med avseende på det särskilda 

stödet i våra skolor. De som besvarade enkäten hade själva sökt upp den på sociala medier. 

Enligt de 89 unika svar vi fick in ansåg 83,1% att det särskilda stödet INTE var tillgodosett i 

vår kommun. 

 

Vi vill nu att Kommunfullmäktige får veta hur det ser ut med efterföljandet av skollagen i vår 

kommun, i relation till denna nya dom. 

 

 

 



Vänsterpartiet yrkar på: 

 

att Skolförvaltningen får i uppdrag att redovisa för Kommunfullmäktige hur lång tid det tar att 

göra en pedagogisk utredning i vår kommun, i förhållande till den tid domen anser rimlig. 

 

att Skolförvaltningen får i uppdrag att redovisa för Kommunfullmäktige hur lång tid det tar innan 

elever får särskilt stöd i vår kommun, i förhållande till den tid domen anser rimlig. 

 

att Skolförvaltningen får i uppdrag att redovisa för Kommunfullmäktige hur många elever som 

inte får sin pedagogiska utredning inom den tid som domen anser rimlig och hur många elever 

som inte får sitt särskilda stöd tillgodosett inom den tid som domen anser rimlig. 

  

  

 

 

För Vänsterpartiet  

                              

 

Marie Lindqvist (v)         Lennart Svensson (v) 

 

Marie Nyman (v)            Viktoria Eliasson (v) 

 

Jerker Halling (v) 

  

  

 


