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Malmö stad

Grundskolenämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-11-19 kl. 09:00-12:00

Plats

Grundskoleförvaltningen, Rönnblomsgatan 6A, Vån 9, Sal C9-1

Beslutande ledamöter

Sara Wettergren (L) (Ordförande)
Sanna Axelsson (S) (Vice ordförande)
John Eklöf (M) (Andre vice ordförande)
Johanna Öfverbeck (MP)
Lisa Stolpe (V)
Robert Lenir (M)
Cecilia Barwén (M)
Joacim Ahlqvist (C)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Ulf Blomström (SD)
Arzu Erden (S) ersätter Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Håkan Mikael Nilsson (S) ersätter Linnea Jacobsson (S)
Teba Awni (S) ersätter Gert Åke Troells Jakobsson (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Helena Olsson (V)
Sofie Andersson (M)
Oliver Limachi Hinojosa (SD)

Övriga närvarande

Anders Malmquist (Direktör)
Erik Kytömäki (Sekreterare)
Åsa Petersson (Personalrepresentant, Kommunal)
Helena Quarfood (Personalrepresentant, Lärarförbundet)
Johan Åström (Personalrepresentant, Lärarnas riksförbund)
Jenny Cederbom (Kommunikatör)
Anette Enhav (Avdelningschef, Avdelningen kvalitet och myndighet)
Helena Plantin (Enhetschef, Kvalitets- och utredningsenheten)
Jan Walhagen (Utvecklingssamordnare)
Jacob König (Utredningssekreterare)
Patrik Andersson (Utredningssekreterare)
Viktor Felding (Planeringssekreterare)
Linda Deltinger (Utbildningschef, Utbildningsområde D)
Emma Sandberg (Enhetschef, Enheten budget och uppföljning)

Utses att justera

John Eklöf (M)

Justeringen

2019-11-26

Protokollet omfattar

§169

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Erik Kytömäki
Ordförande

...........................................

…………………………………

Sara Wettergren (L)
Justerande

...........................................

John Eklöf (M)

…………………………………
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Remiss angående uppdrag från Kommunfullmäktige att utreda sociala
obligationer

GRF-2019-21307
Sammanfattning

Grundskolenämnden ställer sig positiv till emittering av sociala obligationer, men förutsätter
beredskap i form av budget och eventuella resursförstärkningar för ökad tidsåtgång för
tjänstemän och fördyrningar i investeringar.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden godkänner grundskoleförvaltningens förslag till yttrande och
skickar det till stadskontoret.
Särskilda yttranden, reservationer

John Eklöf (M), Robert Lenir (M), Cecilia Barwén (M) och Joacim Ahlqvist (C) anmäler
reservation och avser inkomma med en gemensam skriftlig reservation.
Lisa Stolpe (V) avser inkomma med ett särskilt yttrande.
Yrkanden

Sanna Axelsson (S) yrkar bifall till grundskoleförvaltningens förslag till yttrande.
John Eklöf (M) yrkar avslag till grundskoleförvaltningens förslag till yttrande.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Dels Sanna Axelssons (S) förslag att
bifalla liggande förslag. Dels John Eklöfs (M) förslag att avslå grundskoleförvaltningens
förslag till yttrande.
Ordförande ställer de två besluten mot varandra och finner att grundskolenämnden bifaller
grundskoleförvaltningens förslag till yttrande.
Beslutet skickas till

Stadskontoret
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse GRNAU 191108 Remiss angående uppdrag från
Kommunfullmäktige att utreda sociala obligationer
Förslag till yttrande GRNAU 191108 Remiss angående uppdrag från
Kommunfullmäktige att utreda sociala obligationer
Brevbilaga till social obligation
Protokollsutdrag §485 KS AU Uppdrag från kommunfullmäktige att utreda sociala
obligationer
Komplettering Uppdrag från kommunfullmäktige att utreda sociala obligationer
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Reservation
Grundskolenämnden 2019-11-19
Ärende GRF-2019-21307: Remiss angående uppdrag från
Kommunfullmäktige att utreda sociala obligationer
Grundskolenämnden har fått i uppgift att yttra sig om möjligheten att emittera sociala
obligationer. Moderaternas och Centerpartiets uppfattning är att det förslag till yttrande som har
presenterats för nämnden innehåller skrivelser som vi inte kan ställas oss bakom, samt att
förvaltningen har redogjort för en del synpunkter som bör analyseras vidare.
Det framgår enligt föreslaget yttrande att det fria skolvalet skulle ha en viss segregerande effekt
och att centralt placerade skolor är en lösning för att stävja denna segregation. Vår uppfattning är
att detta är en politisk vridning av yttrandet som förminskar de sociala utmaningar som vi har i
vår stad. Moderaterna och Centerpartiet anser att det fria skolvalet möjliggör för klassresor och
att social rörlighet främst sker genom goda resultat, arbete och eget ansvar.
Det framgår även i föreslaget yttrande att förvaltningen behöver ha en framtida ” beredskap i form
av budget och eventuella resursförstärkningar för ökad tidsåtgång för tjänstemän och fördyrningar i investeringar”
samt att en ” emittering av sociala obligationer kan medföra en risk för merarbete hos befintliga tjänstepersoner i
form av framtagande av ramverk och uppföljningar”.
Vi anser det vara motsägelsefullt att grundskolenämnden med ovan skrivelse i beaktande ändå
ställer sig positiva till ärandet. Det kan inte anses vara rimligt att försvara en emittering av sociala
obligationer om det har som konsekvens att projekten fördyras och försenas, samtidigt som det
innebär risker såsom merarbete för våra anställda.
Då vi inte fick gehör för våra synpunkter så reserverar vi oss mot beslutet.
John Eklöf (M)

Robert Lenir (M)

Cia Barwén (M)

Med instämmande av
Sofie Andersson (M)

Leif Mohlin (C)

Joacim Ahlqvist (C)
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Vänsterpartiet
Särskilt Yttrande
Grundskolenämnden 20191119
Ärende nr: 2. ”Sociala obligationer”
Vi tycker att initiativet är positivt och ser gärna fortsatt utredning av hur sociala obligationer
kan användas för att finansiera och rikta investeringar inom grundskolans verksamheter.
Dock fann vi det svårt att med hjälp av det underlag vi hade tillgång till få en god insikt i vad
det innebär och har därmed svårt att yttra oss närmare kring underlaget.

Malmö 20191119
Lisa Stolpe
Helena Olsson

