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Remiss Motion från Anders Andersson (V) om att Malmö stad i
huvudsak ska äga lokalerna för välfärdsverksamheten

GRF-2020-11636
Sammanfattning

Anders Andersson (V) har inkommit till kommunfullmäktige med en motion om att Malmö
stad ska i huvudsak äga lokalerna för välfärdsverksamheten i Malmö. Ärendet har lämnats till
grundskolenämnden samt ytterligare tio av Malmös nämnder för yttrande. Anders Andersson
skriver i motionen att när behoven förändras kan lokaler anpassas till annan kommunal
verksamhet. Ifall lokalerna är kommunalt ägda underlättas också planeringen av det flexibla
vid nyproduktion och renoveringar. Kostnaderna kan på så sätt hållas låga. Anders
Andersson menar att framtida omförhandlingar av hyreskontrakt för kommunens
verksamheter riskerar att ge stora kostnadsökningar.
Vänsterpartiet föreslår kommunfullmäktige besluta att lokalförsörjningsplanen i Malmö stad
ska innehålla en princip att Malmö stad i huvudsak ska äga lokalerna till
välfärdsverksamheten, och att eventuella undantag tydligt ska motiveras i planen. Vid behov
av skollokaler vänder sig grundskoleförvaltningen till serviceförvaltningen i Malmö för att
gemensamt planera för förändringar i lokalbehov och ny- om- och tillbyggnad. Av den årliga
totala nettohyreskostnader för Malmös grundskolor och fritidshem på cirka 700 mnkr avser
endast cirka 5 mnkr ersättning till fristående uthyrare. Av dessa 5 mnkr är cirka 2 mnkr hyra
för en fritidshall. Grundskoleförvaltningen ersätter för lokalkostnader till den fristående
grundskoleverksamheten årligen med cirka 145 mnkr. Ersättning utgör enligt lagen den
genomsnittliga kostnaden per elev i den kommunala verksamheten.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande, med ändringen
att grundskolenämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
2. Grundskolenämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
avslå motionen.
Reservationer och särskilda yttranden
Lisa Stolpe (V) anmäler reservation och avser inkomma med en skriftlig reservation.
Yrkanden
Lisa Stolpe (V) yrkar att grundskolenämnden ska föreslå kommunfullmäktige att bifalla
motionen.
Sanna Axelsson (S) yrkar, med instämmanden av ordföranden, John Eklöf (M), Joacim
Ahlqvist (C) och Nima Gholam Ali Pour (SD), att grundskolenämnden ska föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen.
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Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut. Dels Lisa Stolpes (V) yrkanden om att
grundskolenämnden ska föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. Dels Sanna
Axelssons (S) yrkande att grundskolenämnden ska föreslå kommunfullmäktige att avslå
motionen.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att grundskolenämnden beslutar att
föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse GRNAU 200911 Motion av Anders Andersson (V) om att
Malmö stad i huvudsak ska äga lokalerna för välfärdsverksamheten
§118 GRNAU Remiss Motion från Anders Andersson(V) om att Malmö stad i
huvudsak ska äga lokalerna för välfärdsverksamheten
Förslag till yttrande GRN 200923 Motion av Anders Andersson (V) om att Malmö
stad ska i huvudsak äga lokalerna för välfärdsverksamheten i Malmö
Motion från Anders Andersson (V) om att Malmö stad i huvudsak ska äga lokalerna
för välfärdsverksamheten
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Vänsterpartiet

Reservation
Vi yrkade bifall till motionen om att Malmö Stad i huvudsak aks äga lokalerna för
välfärdsverksamheter.
Då nämnden valde att lämna ett yttrande där motionen inte föreslås bifall till
Kommunstyrelsen reserverar vi oss mot nämndens beslut.
Vi ser en stor fördel med att Malmö stad ska ha större ägande av de lokaler som
nyttjas till välfärdsverksamheter. Skolans verksamhet förändras över tid och är
beroende av en rad yttre faktorer. Denna dynamik i verksamheten skulle lättare
kunna hanteras på ett bra sätt om motionens innehåll genomfördes. När behoven
förändras kan lokalerna anpassas till annan kommunal verksamhet och vice versa.
Ifall lokalerna är kommunalt ägda underlättas också planeringen av det flexibla vid
nyproduktion och renoveringar. Kostnaderna kan på så sätt hållas låga. Med
nuvarande system riskerar vi också att framtida omförhandlingar av hyreskontrakt för
kommunens verksamheter riskerar att ge stora kostnadsökningar. Kostnader för
lokaler utgör en stor del av nämndens budget och därför är denna frågan viktig för
nämndens arbete.

Malmö 2020-09-23

Lisa Stolpe
Med instämmande av Helena Olsson

