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Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om att upprätta policy för samverkan
mellan hem och skola
STK-2022-112
Sammanfattning

Nima Gholam Ali Pour (SD) har inkommit med en motion om att upprätta en policy för
samverkan mellan hem och skola. Motionären anser att kommunfullmäktige bör uppdra åt
förskolenämnden, grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, att i
samråd med varandra, ta fram och upprätta en policy för samverkan mellan skola och
vårdnadshavare.
Förskolenämnden, grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har yttrat
sig. Samtliga nämnder framför att de följer de nationella styrdokumenten som tydligt framhäver
vikten av att skola och vårdnadshavare har ett gemensamt ansvar för elevens skolgång.
Förslaget är att motionen avslås.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige avslår Nima Gholam Ali Pours (SD) motion om att upprätta en
policy för samverkan mellan hem och skola.
Beslutsunderlag
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Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om att upprätta policy för samverkan mellan hem
och skola
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 220617 § 105 med Reservation (SD)
Remissvar från förskolenämnden
Förskolenämnden beslut 220615 § 95 med Reservation (SD)
Remissvar från grundskolenämnden
Grundskolenämnden beslut 220621 § 93 med Reservation (SD)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 220829 Motion om att upprätta en policy för samverkan mellan
hem och skola
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Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-29
Kommunstyrelsen 2022-09-07
Kommunfullmäktige 2022-09-29
Beslutet skickas till

Motionären
Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Ärendet

Nima Gholam Ali Pour (SD) har inkommit med en motion om att upprätta en policy för
samverkan mellan hem och skola. Motionären anser att kommunfullmäktige bör uppdra åt
förskolenämnden, grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, att i
samråd med varandra, ta fram och upprätta en policy för samverkan mellan skola och
vårdnadshavare.
Motionären menar att avsaknad av en policy gör att samverkan idag är beroende av eldsjälar, ofta
skolpersonal som agerar på eget initiativ och av medkänsla. Motionären anser att ett
policydokument som berör samverkan mellan skola och vårdnadshavare är ett verktyg i arbetet
med en förbättrad och mer systematisk samverkan mellan Malmös skolor och skolbarnens
vårdnadshavare.
Förskolenämnden, grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har yttrat
sig.
Remissinstansernas yttrande

Förskolenämnden
Nämnden anser att samverkan mellan förskola och hem är av mycket stor vikt för det enskilda
barnet. Nämnden anser att den tydliga lagstiftning som finns på området och som verksamheten
måste följa, samt förskoleförvaltningens interna rutin för trygg och säker förskola är tillräckliga
för att reglera och främja samverkan.
Nämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
(SD) har lämnat skriftlig reservation.
Grundskolenämnden
Nämnden menar att samverkan mellan hem och skola regleras i de nationella styrdokument som
nämnden ska förhålla sig till. I kapitel 2 avsnitt 4 i både nuvarande läroplan för grundskolan
LGR 11 och kommande LGR 22 står det bland annat att ”Skolans och vårdnadshavarnas
gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för
barns och ungdomars utveckling och lärande”. Där lyfts även att alla som arbetar i skolan ska
samarbeta med elevernas vårdnadshavare och att lärarna fortlöpande ska informera
vårdnadshavarna om elevens situation, trivsel och kunskapsutveckling. Till hjälp har
grundskoleförvaltningen framtagna rutiner gällande användningen av Infomentor som ett
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verktyg för detta, vilket går att ta del av på malmo.se.
Nämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
(SD) har lämnat skriftlig reservation.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Nämnden framför att samverkan mellan hem och skola redan är reglerat i gymnasieskolans och
gymnasiesärskolans styrdokument. Förvaltningen har inte heller identifierat några behov av att
införa en policy för samverkan mellan hem och skola. Nämndens utgångspunkt är att en god
samverkan mellan skola och vårdnadshavare är en viktig del i att stödja elevers väg mot sina mål.
Förutom att följa nationella styrdokument görs individuella bedömningar utifrån varje enskild
situation om skolan ska prata med endast eleven eller om även vårdnadshavare ska kontaktas.
Nämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
(SD) har lämnat skriftlig reservation.
Stadskontorets sammanfattande bedömning och förslag

Stadskontoret instämmer i nämndernas bedömning att samverkan mellan förskola, skola och
vårdnadshavare redan regleras i de nationella styrdokument som nämnderna har att förhålla sig
till. Skola och vårdnadshavare har ett gemensamt ansvar för elevens skolgång. Förskolenämnden,
grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden framhåller att de följer de
nationella styrdokumenten. Beroende på om det berör barnet i förskolan, eleven i grundskolan
eller gymnasieskolan behöver ibland även individuella bedömningar göras om vårdnadshavaren
ska kontaktas eller ej. Varje nämnd följer skollagen och det är rektors ansvar att vårdnadshavare
får insyn i barnets eller elevens skolgång. Nämnderna ser inget behov av en
förvaltningsövergripande policy som rör samverkan mellan förskola/skola och hem.
Mot bakgrund av vad som anförts av förskolenämnden, grundskolenämnden och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden föreslås att motionen avslås.
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