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Remiss angående motion från Märta Stenevi (MP) om att införa en
friskolesamordnare i Malmö stad

GRF-2019-8605
Sammanfattning

Miljöpartiet föreslår i motionen ”att kommunfullmäktige ger grundskolenämnden i uppdrag
att införa en friskolesamordnare med syfte att underlätta samplaneringen av skolutbyggnaden
med de fristående aktörerna.” Grundskoleförvaltningen ser att flera av de områden som
föreslås i motionen redan finns för nya eller redan etablerade företag men inte i regi av
grundskoleförvalningen utan på kommunal nivå. För att underlätta kommunikation mellan de
etablerade enskilda huvudmännen och den kommunala huvudmannen finns redan en
samordnare inom grundskoleförvaltningen. Det finns även juridiska hinder för att skapa en
funktion på det sätt som motionären föreslår i ärendet.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden avslår förvaltningens förslag till yttrande.
2. Grundskolenämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
bifalla motionen.
3. Grundskolenämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Beslutsgång

Johanna Öfverbeck (MP) yrkar med instämmande av John Eklöf (M) och Nima Gholam Ali
Pour (SD) avslag på arbetsutskottets förslag till yttrande och att grundskolenämnden
ska föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut mot Johanna Öfverbecks
(MP) yrkande att grundskolenämnden ska avslå arbetsutskottets förslag till yttrande
och föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen och finner
att grundskolenämnden beslutar bifalla Johanna Öfverbecks (MP) yrkande.
Reservationer

Ordförande, Gert Åke Troells Jakobsson (S), Arzu Erden (S), Teba Awni (S) och Kamyar
Alinejad (S) anmäler reservation och avser inkomma med en skriftlig reservation.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse GRNAU 190510 Tjänsteskrivelse Remiss angående motion från
Märta Stenevi (MP) om att införa en friskolesamordnare i Malmö stad
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Förslag till beslut GRNAU 190529 §67 Remiss angående motion från Märta
Stenevi (MP) om att införa en friskolesamordnare i Malmö stad
Förslag till yttrande GRNAU 190510 Remiss angående motion från Märta Stenevi
(MP) om att införa friskolesamordnare i Malmö stad
Motion från Märta Stenevi (MP) om att införa en friskolesamordnare i Malmö stad
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Skriftlig reservation avseende Miljöpartiets motion om att införa en friskolesamordnare
(ärende 5)
Grundskolenämndens sammanträde den 12 juni 2019

Liberalerna och Socialdemokraterna reserverar sig mot införandet av 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. 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.

Sara Wettergren (L)
Gert Åke Troells Jakobsson (S)
Arzu Erden (S)
Teba Awni (S)
Kamyar Alinejad (S)
Med instämmande av Linda Eklund (L)

