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Malmö stad

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-11-30 kl. 15:00-15:15

Plats

Distans via Teams

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Håkan Fäldt (M)

Övriga närvarande

Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)

Utses att justera

Håkan Fäldt

Justeringen
Protokollet omfattar

§697

Underskrifter

Sekreterare
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Anna-Lena Alnerud
Ordförande
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Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Håkan Fäldt
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Remiss från Utbildningsdepartementet - En mer likvärdig och
effektiv skoltillsyn

STK-2020-1245
Sammanfattning

Malmö stad har av Utbildningsdepartementet fått möjlighet att lämna synpunkter på
promemorian En mer likvärdig och effektiv skoltillsyn (U2020/04703/GV). I promemorian
lämnas förslag som syftar till att öka befogenheterna för ansvarig tillsynsmyndighet att stänga
skolor, såväl fristående som kommunala, med stora brister. Förslagen föreslås träda i kraft
den 1 januari 2022.
I ärendets beredning har gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, grundskolenämnden och
förskolenämnden getts möjlighet att yttra sig. Sammantaget bedöms det som positivt med
ambitionen att stärka möjligheten för ansvariga tillsynsmyndigheter att agera mot
skolverksamheter med stora brister. Promemorian i nuvarande utformning innehåller dock
förslag av ingripande karaktär, utan att fullt ut beakta potentiella konsekvenser för
kommunala huvudmän. En del av promemorians förslag bedöms vara otydliga och i behov
av närmare precisering och utredning. Kommentarer och synpunkter fördjupas i förslag till
yttrande.
Förslaget är att kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande och skickar det till
Utbildningsdepartementet.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens arbetsutskotts reviderade förslag till
yttrande och skickar yttrandet till Utbildningsdepartementet.
Beslutsgång
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar att ordet avstyrker stryks i förslag till yttrande
under punkten 8.3 och istället ersätta det med formuleringen i kursiv stil: "Kommunstyrelsen
ställer sig kritisk till promemorians förslag..."
Håkan Fäldt (M) yrkar till förmån för Moderaternas och Centerpartiets reservation i
grundskolenämnden den 20 oktober 2020 § 159.
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) ställer proposition på bifall till sitt reviderade
förslag mot Håkan Fäldts (M) yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller ordförandes
reviderade förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Håkan Fäldt (M) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Beslutsunderlag
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En mer likvärdig och effektiv skoltillsyn
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 201022 § 133
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Grundskolenämnden beslut 201020 § 159 med Reservation (M+C)
Remissvar från grundskolenämnden
Förskolenämnden beslut 201118 § 135
Remissvar från förskolenämnden

