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Till

GRF-2021-31143

Kommunstyrelsen

Remiss angående Reviderade principer för kommunstyrelsens
bidragsgivning till externa verksamhetsutövare
STK-2021-1081

Grundskolenämnden föreslås besluta att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Stadskontoret förordar att det i de reviderade principerna tydliggörs att kommunstyrelsen
kan hänskjuta en ansökan till ansvarig nämnd inom Malmö stad i de fall ansökan bedöms
ligga inom ramen för annan nämnds kompetens. De kommunövergripande reglerna
fastställer att då bedömning av kvalitet och helhetsperspektiv måste ingå i handläggningen av
varje ansökan, ska handläggningen beredas av den nämnd som har den största kunskapen
om innehållet i den verksamhet som verksamhetsutövaren söker medel för. Det är ytterst
respektive nämnds reglemente som sätter ramarna för kompetensområdet.
Externa verksamhetsutövare som bedriver verksamhet som inte har en i Malmö stad tydlig
organisatorisk hemvist, eller som spänner över flera nämnders ansvarsområden, kan enligt
förslaget hanteras av kommunstyrelsen inom ramen för styrelsens samordningsansvar. Men
förslaget säger också att Kommunstyrelsen kan i vissa fall hänskjuta en ansökan till annan
nämnd med uppmaning om att beredning bör ske genom förvaltningsövergripande
samarbete.
Yttrande

Grundskolenämnden har ansvar för att verksamheten bedrivs i enlighet med de nationella
styrdokumenten och mot de kommunala mål som uttrycks i Malmö stads budgetprocess och
i andra kommunala styrdokument. Enligt grundskolenämndens reglemente har nämnden
inget ansvar för att lämna ekonomiskt stöd till föreningar och ideella organisationer.
Budgetanslag för stöd till föreningar och ideella organisationer finns inte avsatt i
grundskolenämndens budget för år 2022.
Grundskoleverksamhetens övergripande mål är elevers måluppfyllelse och likvärdighet.
Föreningar och ideella organisationer kan, om verksamhet eller aktiviteter sker på ideell
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basis, ses som ett komplement eller alternativ för att nå en högre måluppfyllelse, samtidigt
som det är viktigt att den ordinarie grundskoleverksamheten inte störs eller inskränks.
Huvudmannens och rektors ansvar för att eleverna ska nå målen för utbildningen kan aldrig
överföras på externa aktörer.
Mot bakgrund av grundskolenämndens reglemente ska grundskolenämnden inte bevilja
ekonomiska bidrag till föreningar eller ideella organisationer. Grundskolenämnden tillhör
inte de bidragsgivande nämnderna i Malmö stad. Därav anser grundskolenämnden att inga
ansökningar avseende bidrag ska hänskjutas till grundskolenämnden för handläggning och
beslut.
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