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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-12-09 kl. 13:00-15:44

Plats

Distans via Teams

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)
Sanna Axelsson (S)
Sara Wettergren (L)
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)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Micael Nord (Avdelningschef)
Heléne Norberg (Avdelningschef)
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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Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Karin Ringman Ingvarsson (Strateg)
Magdalena Bondeson (Sektionshef)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen
Protokollet omfattar

§413
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§

413

Motion av Märta Stenevi (MP) om att införa en
friskolesamordnare i Malmö stad

STK-2019-482
Sammanfattning

Märta Stenevi (MP) har inkommit med en motion där motionären föreslår att
grundskolenämnden får i uppdrag att inrätta en friskolesamordnare med syfte att underlätta
samplaneringen av skolutbyggnaden med de fristående aktörerna. Motionären vill gärna se
fler skolor drivna av föräldrakooperativ och idéburna företag och organisationer, inte minst
där skolresultaten är låga.
Ansökningar till Skolinspektionen om att starta fristående skolor har minskat sedan 2012,
både nationellt och i Malmö. När det gäller Malmö inför skolår 2020/21 var det endast två
skolor som ansökt, en utbyggnad och en nyetablering.
Tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden, miljönämnden och servicenämnden har alla i sitt
budgetuppdrag att God framförhållning och samarbete inom kommunen gör att
Malmöbarnens behov av förskolor och skolor av god kvalitet tillgodoses. Företagslotsen är
förvaltningsövergripande genom att exempelvis koppla ihop vilka förvaltningar företaget
behöver prata med inför en eventuell etablering. Rutiner för en friskolesamordnarfunktion
kopplad till företagslotsen eller kontaktcentrat bör tydliggöras då nyetableringar eller
utbyggnader av befintliga skolverksamheter berör flera förvaltningar.
Motionen har skickats till grundskolenämnden för yttrande. Grundskolenämnden tillstyrker
bifall till motionen.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige bifaller Märta Stenevis (MP) motion om att införa en
friskolesamordnare i Malmö stad och ger grundskolenämnden i uppdrag att inrätta en
friskolesamordnare med syfte att underlätta samplanering med de fristående
aktörerna.
Beslutsgång
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Stefana Hoti (MP) yrkar bifall till motionen med instämmande av Charlotte Bossen (C),
Torbjörn Tegnhammar (M) och Magnus Olsson (SD).
Emma-Lina Johansson (V) yrkar avslag på motionen.
Ordförande ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot Stefana Hotis (MP)
yrkande om bifall till motionen och Emma-Lina Johanssons yrkande om avslag på
motionen och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla motionen.
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Reservationer och särskilda yttranden
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), Andréas Schönström (S), Rose-Marie Carlsson (S), Anders
Rubin (S) och Roko Kursar (L) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en gemensam
skriftlig reservation, bilaga 41.
Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KSAU 201123 §688
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201123 Motion av Märta Stenevi (MP) om att införa en
friskolesamordnare i Malmö stad
Motion av Märta Stenevi (MP) om att införa en friskolesamordnare i Malmö stad
Grundskolenämndens beslut 190612 §95 med Reservation (L+S)
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Skriftlig reservation avseende Miljöpartiets motion om att införa en friskolesamordnare i
Malmö stad (ärende 37)
Kommunstyrelsens sammanträde den 9 december 2020

Liberalerna och Socialdemokraterna reserverar sig mot förslaget att införa en friskolesamordnare
i Malmö stad. Malmös friskolor, föräldrakooperativ och andra alternativa driftsformer är viktiga
komplement till stadens kommunala skolor och förskolor. Införandet av en friskolesamordnare,
som Miljöpartiet föreslagit i en motion, är emellertid inte rätt lösning för att skapa bättre
förutsättningar för dessa aktörer att etablera sig.
Det främsta skälet är att det är oklart vilka uppgifter en sådan här samordnare skulle kunna ha
som inte redan utförs i de olika förvaltningarna. Det finns även instanser i staden som arbetar
med att hjälpa nya företag att etablera sig i staden. En av de största utmaningarna med att etablera
ny verksamhet i staden är att hitta lokaler, och inte heller detta kan lösas av en
friskolesamordnare.
Så länge en friskolesamordnande funktion inte tillför något värde finns det ingen anledning att
införa ökade administrativa kostnader. Kostnader som drabbar även friskolornas budget. Det
finns därtill juridiska hinder, som till exempel att en friskolesamordnare måste kunna jobba mot
alla som vill samordnas och inte enbart föräldrakooperativ och idéburna företag och
organisationer.

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S)
Roko Kursar (L)
Andréas Schönström (S)
Rose-Marie Carlsson (S)
Med instämmande av:
Anders Rubin (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Frida Trollmyr (S)
Sanna Axelsson (S)
Sara Wettergren (L)

Bilaga 41

