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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

§363
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§

363

Remiss från Utbildningsdepartementet - En mer likvärdig skola
– minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning
(SOU 2020:28)

STK-2020-1023
Sammanfattning

I betänkandet En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad
resurstilldelning (SOU2020:28) fick utredaren i uppdrag att analysera och föreslå åtgärder för
att minska skolsegregation och förbättra resurstilldelningen till förskoleklass och grundskola i
syfte att öka likvärdigheten.
Utredningen föreslår att staten bör ta ett större ansvar för skolans likvärdighet till exempel
genom att Skolverket etableras regionalt, ett nationellt skolvalssystem och förslag om att slå
samman flera riktade statsbidrag till ett sektorsbidrag.
Grundskolenämnden avstod från att yttra sig och har lämnat grundskoleförvaltningens
tjänsteskrivelse och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade att yttra sig genom
gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens förslag till yttrande.
Betänkandet rör till största delen grundskolan men utredaren ser att delar även berör
gymnasieskolan. Grundskoleförvaltningen ställer sig till stora delar positiv till flera av
förslagen. Samtidigt noteras att många förslag kan komma att innebära en väsentligt mer
omfattande statlig styrning med minskat kommunalt självstyre.
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 stycket 3.12.1 stryka nuvarande text och ändra till följande: "Kommunstyrelsen avstyrker
förslaget och ställer sig frågande till att staten ska ta över ansvaret för budgetfördelning,
reglering av skolvalsköer och dess antagning, kompetensutveckling av lärare samt
kvalitetsuppföljning. Kommunstyrelsens uppfattning är att det är en inskränkning av det
kommunala självbestämmandet och en förskjutning mot en förstatligad skola. Vid sidan av
detta är det oroväckande att samlokalisera Skolinspektionen, skolverket och
specialpedagogiska skolmyndigheten i en gemensam myndighet eftersom Skolinspektionen
fyller en viktig roll i att vara fristående."
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I stycke 5.7.3 stryka nuvarande text och ändra till följande: "Kommunstyrelsen ifrågasätter
utredningens intentioner om att friskolor inte ska ges möjlighet till egna köer och ser inget
värde av att regionala skolmyndigheter ska administrera ett övergripande och gemensamt
skolval för samtliga huvudmän. Detta är en uppgift som huvudmannen har bäst kompetens
för att kunna avgöra själv."
I stycke 9.2.3 stryka följande text och ändra till följande: "Utredningen förslår att
hemkommunen vid beräkningen av det grundbelopp som lämnas i bidrag till en enskild
huvudman för varje elev i förskoleklass, grundskola eller grundsärskola ska göra ett avdrag
för de merkostnader som hemkommunen har till följd av sitt ansvar att dels erbjuda alla barn
i kommunen en plats i en skola nära hemmet, dels ha beredskap att ta emot nya elever. Kort
sammanfattat föreslår utredningen en sänkning av skolpengen till fristående huvudmän med
8-10 %. Kommunstyrelsens uppfattning är att en sådan sänkning enbart kommer slå undan
benen på Malmös friskolor eftersom dessa redan i dagsläget har så pass knappa resurser att
de på marginalen klarar av att hålla huvudet ovanför vattenytan. Kommunstyrelsen kan inte
tolka utredningen på ett annat sätt än att syftet är att försämra möjligheten för fristående
huvudmän att kunna verka i Sverige."
Charlotte Bossen (C) yrkar bifall till Torbjörn Tegnhammars (M) yrkanden.
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag på förslag till yttrande till förmån för Sverigedemokraternas
reservationer i grundskolenämnden den 20 oktober 2020 § 156 och i gymnasie-och
vuxenutbildningsnämnden den 22 oktober 2020 § 132.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till yttrande och föreslår
att i yttrandet lyfta den viktiga frågan med att utöka insatserna för att minska
skolsegregationen och att bristen på likvärdighet är den skolfråga som Vänsterpartiet i Malmö
länge sett som den viktigaste. Det fria skolvalet bidrar till en ökad segregering och måste ses
över. Förslagen i remissen bör ses som reformer som kan göras inom nuvarande skolsystem
utan att generera större organisatoriska skillnader. Vänsterpartiets åsikt är att Skolverket
främst bör fungera som en stödjande myndighet och vara en konstruktiv samarbetspartner
för skolenheter och huvudmän.
Ordförande ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot Torbjörn
Tegnhammars (M) yrkanden och Magnus Olssons (SD) yrkande om avslag på
arbetsutskottets förslag och Emma-Lina Johanssons (V) yrkande om avslag på
arbetsutskottets förslag 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 2.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 3.
Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation,
bilaga 4.
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Stefana Hoti (MP) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 5.
Beslutet skickas till

Utbildningsdepartementet
Grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Beslutsunderlag












Förslag till beslut KSAU 201109 §648
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till yttrande
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201102 En mer likvärdig skola (SOU 2020:28)
Förslag till yttrande - En mer likvärdig skola (SOU 2020:28)
Remiss från Utbildningsdepartementet
En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning
(SOU:28)
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 201022 § 132 med Särskilt
yttrande (M+C), (L) och (SD)
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Grundskolenämnden beslut 201020 § 156 med Reservation (M) och Särskilt
yttrande (L), (MP), (SD), (C), (S) och (V)
Tjänsteskrivelse från grundskolenämnden
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Bilaga 2

Reservation
Kommunstyrelsen 2020-11-11
Ärende 5. Remiss från Utbildningsdepartementet - En mer likvärdig skola –
minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning (SOU:28)
Moderaterna och Centerpartiet yrkade på följande ändringar i yttrandet:

3.12.1 Staten bör ta ett större ansvar för skolans likvärdighet bl.a. genom att Skolverket
etableras regionalt
Att ändra stycket till:
”Kommunstyrelsen avstyrker förslaget och ställer sig frågande till att staten ska ta över ansvaret för budgetfördelning,
reglering av skolvalsköer och dess antagning, kompetensutveckling av lärare samt kvalitetsuppföljning. Kommunstyrelsens
uppfattning är att det är en inskränkning av det kommunala självbestämmandet och en förskjutning mot en förstatligad
skola. Vid sidan av detta är det oroväckande att samlokalisera Skolinspektionen, skolverket och specialpedagogiska
skolmyndigheten i en gemensam myndighet eftersom Skolinspektionen fyller en viktig roll i att vara fristående.”
5.7.2. Ett gemensamt skolvalssystem
5.7.3. Skolverket ska ansvara för skolvalssystemet
Att ändra stycket till:
Kommunstyrelsen ifrågasätter utredningens intentioner om att friskolor inte ska ges möjlighet till egna köer och ser inget
värde av att regionala skolmyndigheter ska administrera ett övergripande och gemensamt skolval för samtliga huvudmän.
Detta är en uppgift som huvudmannen har bäst kompentens för att kunna avgöra själva utifrån sina egna behov och
förutsättningar.
9.2.3 Förändra beräkningen av grundbeloppet
Att ändra stycket till:
Utredningen föreslår att hemkommunen vid beräkningen av det grundbelopp som lämnas i bidrag till en enskild
huvudman för varje elev i förskoleklass, grundskola eller grundsärskola ska göra ett avdrag för de merkostnader som
hemkommunen har till följd av sitt ansvar att dels erbjuda alla barn i kommunen en plats i en skola nära hemmet, dels
ha beredskap att ta emot nya elever. Kort sammanfattat föreslår utredningen en sänkning av skolpengen till fristående
huvudmän med 8–10%. Kommunstyrelsens uppfattning är att ett sådan sänkning enbart kommer slå undan benen på
Malmös friskolor eftersom dessa redan i dagsläget har så pass knappa resurser att de på marginalen klarar av att hålla
huvudet ovanför vattenytan. Kommunstyrelsen kan inte tolka utredningen på ett annat sätt än att syftet är att försämra
möjligheten för fristående huvudmän att kunna verka i Sverige
Stora delar av utredningens förslag utgör frontalangrepp på såväl det kommunala självstyret som
friskolors möjlighet att överhuvudtaget verka i Sverige. Det finns skäl att anta att det sistnämnda också
utgör förslagens intention. 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
såväl elevers rätt till en lyckad skolgång som existensen av friskolor i Sverige.
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Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)

Charlotte Bossen (C)

Med instämmande av

John Roslund (M)

Anton Sauer (C)
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Bilaga 3

Reservation
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2020-1023

Remiss från Utbildningsdepartementet – En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation
och förbättrad resurstilldelning
I förslaget till yttrande ifrågasätts närhetsprincipen eftersom närhetsprincipen då skulle förstärka
segregationen. Sverigedemokraterna håller inte med. Det är inte närhetsprincipen som orsakar
segregationen utan det är flera andra faktorer, bland annat en liberal invandringspolitik som gör att
vissa områden bebos med alltför många utrikesfödda.

Förslaget till yttrande är negativ till många förslag som skulle leda till att staten tar ett större ansvar
för skolan. Sverigedemokraterna har länge verkat för att förstatliga skolan och kan inte ställa sig
bakom dessa delar av förslaget till yttrande. Sverigedemokraterna värdesätter kommunernas
kännedom om lokala förutsättningar. Däremot behöver vi en statlig skola som tar ett helhetsansvar.

Sverigedemokraterna ser inga risker med att Skolverket systemför elever som befinner sig i Sverige
illegalt. Vi vill även betona att den svenska skolan är främst till för elever som har tillstånd att befinna
sig i Sverige.

Sverigedemokraterna motsätter sig kvotering vid placering i skolor. Kvotering underminerar
närhetsprincipen och leder till att skolan tar på sig ansvaret för de sociala problem som vissa partier
har skapat i Sverige. Skolan ansvarar för undervisning. Boendesegregationen som är grunden till
skolsegregationen är en fråga som andra myndigheter får hantera. Boendesegregationen stärks

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se

9

ständigt av invandringen, EBO-lagen, upplåtelseformerna när det gäller bostäder m.m. Att motverka
skolsegregation ligger långt utanför skolans uppdrag och befogenheter.

Viss segregation är en naturlig konsekvens av att invandrare inte är lika resursstarka som människor
som levt i Sverige i flera generationer. Det tar tid att etablera sig på den svenska bostads- och
arbetsmarknaden vilket leder till att invandrare tvingas bosätta sig i vissa områden där bostäderna är
billigare. Lösningen på detta problem är en mer restriktiv invandringspolitik och en fungerande
integrationspolitik. Inget av detta är skolans ansvar.

Sverigedemokraterna anser att de urvalsgrunder som ska användas vid skolplacering inte får
underminera närhetsprincipen. Elever ska inte bussas eller transporteras långa avstånd för att
förverkliga en socialpolitisk agenda. Elevens närhet till skolan måste även fortsättningsvis prioriteras.

När det gäller sektorsbidraget, som ska baseras på elevantal och viktas utifrån socioekonomiska
parametrar, är erfarenheten från Malmö att socioekonomiska parametrar vid resursfördelning har
resulterat i att skolor som har för få elever som är socialt utsatta, blir underfinansierade. Samma sak
kan hända på kommunnivå där kommuner som har elever med stark socioekonomisk bakgrund får
alltför lite i sektorsbidrag.

Sverigedemokraterna anser att de delar av skolverksamheten som fortsättningsvis ska bli
finansierade av kommunen kommer bli eftersatta jämfört med de delar av skolverksamheten som
blir finansierade av sektorsbidraget.

Sverigedemokraterna yrkar avslag på förslaget till yttrande. Då vårt yrkande inte fick gehör reserverar
vi oss mot detta beslut.

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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_______________________

_______________________

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

_______________________

_______________________

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman – Persson (SD)

2020-11-11

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Bilaga 4

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2020-11-11: Ärende 5. Remiss från Utbildningsdepartementet - En mer likvärdig skola –
minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning

Att utöka insatserna för att minska skolsegregationen och bristen på likvärdighet är den
skolfråga som vi i Malmö länge sett som den viktigaste. Då mycket av detta i nuläget styrs av
nationella styrdokument och lagar har vi dock stött på svårigheter med att genomföra våra
förslag på området. Det är därför med glädje vi ser att denna utredning nu kommit ut till
remissinstanserna och tydligt tar upp dessa frågor. Marknadsanpassningen av skolan och det
fria skolvalet bidrar till att skolan blir alltmer ojämlik.
Vi vill särskilt lyfta vikten av att möjligheterna att arbeta för en allsidig social
sammansättning på skolorna föreslås öka, något som vi länge efterfrågat. Malmö är en stad
full av människor med olika erfarenheter, förutsättningar och tillgångar. Vi menar att vi i
nuläget inte lyckas utnyttja denna potential. Vi anser att vi ska ge barn och unga förmånen
att få gå i en skola med större mångfald. Att ta del av fler perspektiv och kunskaper
förbättrar såväl kunskapsutveckling som möjligheter att bli en deltagande och aktiv
medborgare. Det fria skolvalet bidrar till denna ökade segregering och måste ses över.
Förslagen i denna remiss bör ses som reformer som kan göras inom nuvarande skolsystem
utan att generera större organisatoriska skillnader. Riktningen är dock mot ökad statlig
styrning och förändringar för att underlätta för skolans uppdrag att verka kompensatoriskt
samt för en allsidig social sammansättning på enheterna. Detta är en riktning som vi gärna
fortsätter i och ser därför också positivt på att detta utreds vidare.
Vår åsikt är att Skolverket främst bör fungera som en stödjande myndighet och vara en
konstruktiv samarbetspartner för skolenheter och huvudmän. Att flytta ut Skolverkets
uppgifter på regional nivå bedömer vi kan ge ökade möjligheter till närmare
kommunikations- och beslutsvägar. Detta tror vi kan verka positivt på ett utvecklande
samarbete mellan Skolverket och verksamheterna.
Den administrativa arbetsbördan för personal inom skolan bör minska för att ge mer
resurser nära eleverna och den vardagliga verksamheten. I bakgrund av detta vill vi slutligen
lyfta att detta måste bevakas i det fortsatta arbetet med att genomföra utredningens
förslag.
Malmö 2020-11-11
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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Bilaga 5
Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen, 2020-11-11
Remiss från Utbildningsdepartementet: En mer likvärdig skola - minskad
skolsegregation och förbättrad resurstilldelning (SOU: 2020:28)
Diarienr: STK-2020-1023
Skolsegregationen och likvärdigheten inom utbildningen är två av Sveriges
största utmaningar. Det gäller inte minst i Malmö där en större andel barn
växer upp i fattigdom och där fler föräldrar saknar en högre utbildning. En stor
orsak till skolsegregationen är den rådande bostadssegregationen, vilket innebär
att det krävs ett mycket bredare politiskt åtgärdsprogram inom en rad olika
politikområden för att lösa de problem vi har inom svensk skola. Den här
utredningens förslag är dock ett viktigt steg på vägen.
Miljöpartiet i Malmö ställer sig bakom kommunstyrelsens yttrandet. Vi vill dock
förtydliga våra ståndpunkter inom vissa detaljer.
Skolvalet som det fungerar idag förstärker segregationen. Barn ska inte behöva
stå i kö från BB för att kunna få plats i en populär skola. Dagens urvalsgrunder
för fristående skolor och principer för placering vid kommunala skolor lämnar
idag för lite utrymme för de huvudmän som vill verka för en mindre segregerad
skola. Därför tycker Miljöpartiet att reglerna för skolvalet behöver förändras, så
att det blir fritt och rättvist för alla. Det är positivt att utredningen föreslår att
skolvalet blir obligatoriskt för alla, samt att kötid/kösystem och koppling till
förskola stryks som urvalsgrunder vid skolplacering. De föreslagna nya
urvalsgrunderna är i grunden mycket positiva. Dock är det viktigt att se till att
det inte skapas kryphål för enskilda huvudmän att ge förtur till elever i
socio-ekonomiskt starka områden. Det är även viktigt att möjligheten finns för
huvudmän att reservera ett visst antal skolplatser per skola till nyanlända
elever.
För att arbetet mot skolsegregationen ska kunna vara effektivt och för att
skolvalet ska fungera behöver det även finnas offentlig statistik tillgänglig för
alla skolor, exempelvis vad gäller uppgifter om skolors betygsresultat,
elevsammansättning och hur stor andel av lärarna som är legitimerade. Därför
vill vi understryka vikten av en lagändring så att offentlighetsprincipen i
framtiden ska omfatta även fristående skolor.

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ

www.mp.se/malmo
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Slutligen så ser vi positivt på förslaget om att slå samman flera av de riktade
statsbidragen till ett sektorsbidrag och tillföra ytterligare resurser, samt
förslaget om att förändra beräkningen av grundbeloppet. Beslut om hur pengar
ska användas och fördelas bör tas så nära verksamheten som möjligt. Det är där
som förståelsen för behovet är som störst. Det är dock oerhört viktigt att staten
viktar statsbidra get till kommunerna utifrån socio-ekonomiska grunder, annars
kommer arbetet för att bryta skolsegregationen att försvåras.
För Miljöpartiet de gröna
Stefana Hoti, ledamot kommunstyrelsen
Med instämmande av
Måns Berger, ersättare kommunstyrelsen

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
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