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Malmö stad

Grundskolenämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-03-25 kl. 09:00-12:00

Plats

Grundskoleförvaltningen, Rönnblomsgatan 6A, vån 9, sal C9-1

Beslutande ledamöter

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

Ej tjänstgörande ersättare

Malte Roos (MP)
Helena Olsson (V)
Nichodemus Nilsson (SD)
Oliver Limachi Hinojosa (SD)

Övriga närvarande

Anders Malmquist (Direktör)
Erik Kytömäki (Sekreterare)
Anna Hansson (Personalrepresentant, Vårdförbundet)
Bengt Lövquist (Personalrepresentant, Lärarnas riksförbund)
Helen Nyman (Ekonomichef)

Utses att justera

John Eklöf (M)

Justeringen

2020-03-25

Protokollet omfattar

§44
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Remiss från Finansdepartementet - Idéburen välfärd (SOU
2019:56)

GRF-2020-2726
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har till grundskolenämnden remitterat betänkandet av Remiss från
Finansdepartementet - Idéburen välfärd (SOU 2019:56).
Den statliga utredningen har haft i uppdrag att ta fram ett förslag på en tydlig definition av
idéburna aktörer som kan användas för att identifiera och avgränsa dessa från andra aktörer i
välfärdsverksamheter och andra närliggande offentligt finansierade och subventionerade
verksamheter.
Syftet med definitionen har varit att ta fram förslag som främjar ett ökat idéburet deltagande i
välfärden.
Utredningen framför ett antal bedömningar utifrån gällande rättsregler och förslag som ska
underlätta samarbete mellan det offentligt finansierad- och de idéburna verksamheterna.
Under remissförfarandet har samråd skett mellan de sociala förvaltningarna och
skolförvaltningarna i Malmö. Enighet råder kring att utredningens förslag generellt sett är
goda och skapar bättre förutsättningar för samverkan mellan offentlig sektor och idéburna
aktörer som utförare av välfärdstjänster. En viktig synpunkt i sammanhanget är dock att se de
idéburna aktörerna i huvudsak som ett komplement i ansvaret för välfärden. Vidare bör det
påpekas att Idéburen offentligt partnerskap, IOP, är en ny avtalsform och att offentlig sektor
både är i behov av resurser för kompetensförstärkning samt stöd i handläggningen.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden stryker formuleringen "i huvudsak" från sammanfattningen i
grundskoleförvaltningens förslag till yttrande.
2. Grundskolenämnden godkänner yttrandet och skickar det till kommunstyrelsen.
3. Grundskolenämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Reservationer och särskilda yttranden
Nima Gholam Ali Pour (SD) och Ulf Blomström (SD) anmäler reservation och avser
inkomma med en skriftlig reservation.
Johanna Öfverbeck (MP) anmäler muntlig reservation.
Lisa Stolpe (V) anmäler muntlig reservation.
Ändringsyrkanden
Lisa Stolpe (V) yrkar att formuleringen "i huvudsak" stryks i sammanfattningen.
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Johanna Öfverbeck (MP) yrkar, med instämmande av Lisa Stolpe (V), att meningen
"Grundskolenämnden ser en svårighet med att i förväg endast reservera tjänster till idéburna
aktörer. Ur effektivitetssynpunkt är alternativet konkurrens om utförandet av tjänster att
föredra." under punkt 9.1 stryks.
John Eklöf (M) yrkar avslag till Johanna Öfverbecks (MP) ändringsyrkande.
Beslutsgång - ändringsyrkanden
Ordförande börjar med att pröva de ändringsyrkanden som finns och finner att det finns tre
förslag. Dels Lisa Stolpes (V) förslag att stryka formuleringen "i huvudsak" i
sammanfattningen. Dels Johanna Öfverbecks (MP) förslag om strykning under punkt 9.1
Dels John Eklöfs (M) förslag att avslå Johanna Öfverbecks förslag.
Ordförande finner att grundskolenämnden bifaller Lisa Stolpes (V) förslag att stryka
formuleringen "i huvudsak" i sammanfattningen.
Ordförande ställer Johanna Öfverbecks (MP) yrkande mot John Eklöfs (M) yrkande och
finner att grundskolenämnden avslår Johanna Öfverbecks förslag om strykning under
punkten 9.1.
Yrkanden
Nima Gholam Ali Pour (SD) yrkar avslag till förslaget till yttrande.
Ordförande yrkar bifall till förslaget till yttrande.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Dels Nima Gholam Ali Pours (SD)
förslag att avslå förslaget till yttrande. Dels Ordförandes förslag att bifalla förslaget till
yttrande.
Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och finner att grundskolenämnden bifaller
förslaget till yttrande och skickar det till kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag








G-Tjänsteskrivelse GRNAU 200313 Remiss från Finansdepartementet - Idéburen
välfärd (SOU 2019:56)
Idéburet offentligt partnerskap - Vägledning
Remiss från Finansdepartementet - Idéburen välfärd (SOU 2019:56)
Idéburen välfärd (SOU 2019:56)Vägledning
Förslag till yttrande GRNAU 200313 Remiss från Finansdepartementet - Idéburen
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Reservation
Grundskolenämnden 2020-03-25
Ärende: GRF-2020-2726

Remiss från Finansdepartementet – Idéburen välfärd (SOU 2019:56)
Utredningens förslag innebär att upphandlande myndigheter kan på olika sätt gynna
idéburna aktörer i förhållande till näringslivet, vilket skapar orättvisa
konkurrensförhållanden.
Att Upphandlingsmyndigheten ska rikta särskilda informationsinsatser gentemot
idéburna aktörer är slöseri med skattemedel. De idéburna aktörer som är stora nog
och har resurser för att delta i ett upphandlingsförfarande kan göra detta utan några
särskilda informationsinsatser. Dessutom är det upp till civilsamhället att ansvara för
sin egen omvärldsbevakning, där information om upphandlingsförfaranden ingår.
Idén att reservera vissa upphandlingar och valfrihetssystem för idéburna aktörer
utesluter näringslivet. Det går inte att utesluta att vissa företag kan erbjuda bättre
tjänster än vad den idéburna sektorn gör. Tanken är att upphandlingsförfarandet
leder till att skattebetalarna får valuta för sina skattemedel, genom att olika aktörer
konkurrerar. Att reservera vissa upphandlingar och valfrihetssystem för vissa sektorer
urholkar konkurrensen och skapar ett oligopol bestående av den idéburna sektorn.
Det primära syftet med upphandlingar kan inte vara att öka den idéburna sektorns
deltagande i upphandlingsförfaranden. Det primära syftet med upphandlingar är att
skattemedel ska användas på bästa möjliga sätt.
Det primära syftet med valfrihetssystem är att öka valfriheten. Att reservera vissa
valfrihetssystem för den idéburna sektorn minskar valfriheten eftersom man har
uteslutit andra aktörer utanför den idéburna sektorn.
Vi yrkar avslag på förslaget till yttrande.
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Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

_____________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)

____________________________
Ulf Blomström (SD)

___________________________
Nichodemus Nilsson (SD)

____________________________
Oliver Limachi (SD)

