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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-11-11 kl. 13:00-14:00

Plats

Triangeln 1-2 och på distans

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)
Andréas Schönström (S)
Rose-Marie Carlsson (S)
Stefana Hoti (MP)
Emma-Lina Johansson (V)
Håkan Fäldt (M)
Helena Nanne (M)
Charlotte Bossen (C)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Anders Rubin (S) ersätter Mubarik Mohamed Abdirahman (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Nils Anders Nilsson (S)
Frida Trollmyr (S)
Sara Wettergren (L)
Måns Berger (MP)
Anders Skans (V)
John Roslund (M)
John Eklöf (M)
Tony Rahm (M)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Carina Nilsson (S) (Ordförande) (Kommunfullmäktige)
Sedat Arif (S) (Kommunalråd)
Eva Bertz (L) (Kommunalråd)
Simon Chrisander (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Jan-Inge Ahlfridh (VD Malmö Stadshus AB)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Ann Andersson (Budgetchef)
Carina Tempel (HR-direktör)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

...........................................

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

...........................................

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Karolina Mecklint (Kommunikatör)
Heléne Norberg (Avdelningschef)
Karin Ringman Ingvarsson (Strateg)
Martin Fransson (Enhetschef)
Magdalena Bondeson (Sektionschef)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2020-11-23

Protokollet omfattar

§362
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Remiss från Utbildningsdepartementet - Utredningen om
planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola
(SOU 2020:33)

STK-2020-1013
Sammanfattning

I betänkandet Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial
utbildning föreslås att nya principer för planering och dimensionering av gymnasieskola och
komvux. Förslagen föreslås genomföras i två steg där det första steget påbörjas hösten 2024
och det andra steget påbörjas hösten 2026.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har yttrat sig. Sammantaget är nämnden positiv till
syftet och ambitionen med de förslag som redovisas i utredningen. Kommentarer och
synpunkter fördjupas i förslag till yttrande.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till yttrande
och skickar yttrandet till Utbildningsdepartementet.
Beslutsgång
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med
instämmande av Roko Kursar (L).
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar på följande ändringar i förslag till yttrande:
I stycke 6.1.1 lägga till en mening sist i det första stycket: "Vidare är det viktigt att fristående
gymnasieskolors möjligheter att själva välja inriktning och profilering fortsatt värnas."
I stycke 6.2.1 stryka nuvarande text och ändra till följande: "Kommunstyrelsen avstyrker
förslaget då det kraftigt försämrar fristående skolors möjlighet till etablering, vilket riskerar att
försämra såväl mångfald inom gymnasieskolan som elevers möjlighet att välja bort
utbildningar som har den inriktning de önskar men inte uppnår den kvalitet som eleven
efterfrågar."
I stycke 6.4 stryka nuvarande text och ändra till följande: "Kommunstyrelsen avstyrker
förslaget om att alla huvudmän ska ingå i en gemensam antagningsorganisation. Om
fristående aktörer som önskar administrera sin antagning i en egen organisation förhindras att
göra detta skulle det innebära en omfattande begränsning i deras möjlighet till en särskild
profilering, vilket skulle försämra mångfalden inom gymnasieskolan."
Charlotte Bossen (C) yrkar bifall till Torbjörn Tegnhammars (M) yrkanden.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar avslag på Torbjörn Tegnhammars (M) yrkanden.
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Ordförande ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot Torbjörn
Tegnhammars (M) yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets
förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C)
reserverar sig mot beslutet och lämnar in en gemensam skriftlig reservation, bilaga 1.
Beslutet skickas till

Utbildningsdepartementet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Beslutsunderlag











Förslag till beslut KSAU 201109 §647
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag förslag till yttrande
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201102 Gemensamt ansvar (SOU 2020:33)
Förslag till yttrande - Gemensamt ansvar (SOU 2020:33)
Remiss från Utbildningsdepartementet - Utredningen om planering och
dimensionering av komvux och gymnasieskola (SOU 2020:33)
Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial
utbildning Del 1
Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial
utbildning Del 2
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 201022 § 131 med Särskilt
yttrande (SD)
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
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Reservation

Bilaga 1

Kommunstyrelsen 2020-11-11
Ärende 4. Remiss från Utbildningsdepartementet - Utredningen om planering och
dimensionering av komvux och gymnasieskola (SOU 2020:33)
Moderaterna och Centerpartiet yrkade på följande ändringar i yttrandet:
6.1 Utbud och dimensionering av gymnasial utbildning
6.1.1 Det behövs nya principer för planering och dimensionering av utbudet i gymnasieskolan
Efter [Branscher och företag spelar en stor roll som inte kan förbises i sammanhanget.] (sist i första
stycket:)
Att följande mening skulle läggas till:
”Vidare är det viktigt att fristående gymnasieskolors möjlighet att själva välja inriktning och profilering fortsatt värnas”
6.2 Enskilda huvudmäns roll stärks i den regionala infrastrukturen för utbildning 6.2.1
Enskilda huvudmän ska bidra till ett ändamålsenligt utbud
Att stycket skulle ändras till:
“Kommunstyrelsens avstyrker förslaget då det kraftigt försämrar fristående skolors möjlighet till etablering, vilket riskerar
att försämra såväl mångfald inom gymnasieskolan som elevers möjlighet att välja bort utbildningar som har den
inriktning de önskar men inte uppnår den kvalitet som eleven efterfrågar.”
6.4 En gemensam antagningsorganisation ska införas 6.4.1 Alla skolhuvudmän i
gymnasieskolan ska ingå i en gemensam antagningsorganisation
Att stycket skulle ändras till:
”Kommunstyrelsen avstyrker förslaget om att alla huvudmän ska ingå i en gemensam antagningsorganisation. Om
fristående aktörer som önskar administrera sin antagning i en egen organisation förhindras att göra detta skulle det
innebära en omfattande begräsning i deras möjlighet till särskild profilering, vilket skulle försämra mångfalden inom
gymnasieskolan.”
Friskolor utgör ett avgörande verktyg för elevers möjlighet att få en skolgång anpassad efter deras
behov, önskemål och intressen. Den byråkratisering som utredningen föreslår skulle kraftigt försämra
elevers rätt till detta. Faktumet att det finns en specifik utbildning exempelvis i kommunal regi utgör
ingen garanti för att denna uppnår den kvalitet som eleven efterfrågar och det är därför av yttersta vikt
att eleven även fortsatt ska ha möjlighet att välja bland en mångfald av huvudmän. Det är ofattbart att
Liberalerna, som tidigare profilerat sig i skolfrågor, är beredda att ställa sig bakom ett utredningsförslag
som på ett så omfattande sätt utgör ett angrepp på elevernas möjlighet till en lyckad skolgång.
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)
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Charlotte Bossen (C)

Med instämmande av

John Roslund (M)

Anton Sauer (C)

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)

