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Malmö stad

Grundskolenämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-03-24 kl. 08:30-12:30

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)
Linnea Jacobsson (S)
Lisa Stolpe (V)
Sofie Andersson (M)
Cecilia Barwén (M)
Joacim Ahlqvist (C)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Ulf Blomström (SD)
Håkan Mikael Nilsson (S) ersätter Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Kamyar Alinejad (S) ersätter Gert Åke Troells Jakobsson (S)
Malte Roos (MP) ersätter Johanna Öfverbeck (MP)

Ej tjänstgörande ersättare

Charlotte Hedendahl (L)
Helena Olsson (V)
Karin Waldenström (M)
Gustaf Kock (M)
Anders Fredrik Fyhn (M)
Nichodemus Nilsson (SD)
Reginald Scott (SD)

Övriga närvarande

Anders Malmquist (Direktör)
Jesper Svedgard (Utredningssekreterare)
Patrik Andersson (Sekreterare)
Åsa Peterson (Personalrepresentant (Kommunal))
Helena Quarfood (Personalrepresentant (Lärarförbundet))
Bengt Lövqvist (Personalrepresentant )
Christina Malmberg (Politisk sekreterare)
Matilda Liljeberg (Utredningssekreterare)
Jan Walhagen (Utvecklingssamordnare)
Jenny Cederbom (Kommunikatör)
Daniel Pamp (Utredningssekreterare)
Helen Nyman (Ekonomichef)
Vanja Mathisen Andersson (Receptionist)

Utses att justera

John Eklöf (M)

Underskrifter

Sekreterare

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

Patrik Andersson
Ordförande

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

…………………………………

Sara Wettergren (L)
Justerande

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

John Eklöf (M)

…………………………………
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Justeringen

2021-03-31

Protokollet omfattar

§40
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Remiss från Finansdepartementet: Betänkande av
Jämlikhetskommissionen - En gemensam angelägenhet (SOU
2020:46)

GRF-2021-1822
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har gett grundskolenämnden tillfälle att yttra sig om en remiss från
Finansdepartementet, Jämlikhetskommissionens betänkande En gemensam angelägenhet
(SOU 2020:46). Jämlikhetskommissionen är en kommitté utsedd av Finansdepartementet
med stöd av regeringen vars övergripande uppdrag är att lämna förslag som syftar till att
långsiktigt öka den ekonomiska jämlikheten och öka möjligheterna till social rörlighet. På
skolans område föreslår utredningen bland annat en regionalisering av Skolverket, att
resurserna till skolorna fördelas inom ett centralt reglerat system, att de fristående skolorna
integreras tydligare i det offentliga utbildningssystemet samt att ansökan till skolor hanteras i
ett gemensamt antagningssystem inom Skolverkets regionala organisation.
Grundskoleförvaltningen är positiv till stora delar av betänkandets förslag,
rekommendationer och bedömningar då de förväntas jämna ut skillnader i förutsättningar
mellan barn med olika bakgrund och därmed bidra till mer lika livschanser.
Grundskoleförvaltningen noterar samtidigt att många av utredningens förslag och
rekommendationer kan komma att innebära en väsentligt mer omfattande statlig styrning
med minskat kommunalt självstyre. Med ökad statlig styrning förändras huvudmännens
förutsättningar och ansvar som kan komma att innebära en minskad flexibilitet att anpassa
verksamheten utifrån lokala behov. I de fall utredningens förslag genomförs behöver
huvudmännens ansvar förtydligas. Det är också viktigt att det skapas goda förutsättningar för
dialog och samverkan med huvudmännen.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande och att skicka det
till kommunstyrelsen.
2. Grundskolenämnden justerar paragrafen omedelbart.
Reservationer och särskilda yttranden
John Eklöf (M), Cecilia Barwén (M) och Sofie Andersson (M) anmäler reservation och avser
inkomma med en skriftlig reservation.
Joacim Ahlqvist (C) anmäler reservation och avser inkomma med en skriftlig reservation.
Nima Gholam Ali Pour (SD) och Ulf Blomström (SD) anmäler reservation och avser
inkomma med en skriftlig reservation.
Ordföranden avser inkomma med ett särskilt yttrande.
Malte Roos (MP) avser inkomma med ett särskilt yttrande.
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Yrkanden
Nima Gholam Ali Pour (SD) yrkar, med instämmande från John Eklöf (M) och Joacim
Ahlqvist (C), avslag till grundskoleförvaltningens förslag till yttrande.
Sanna Axelsson (S) yrkar, med instämmande från Lisa Stolpe (V), Malte Roos (MP) och
ordföranden, bifall till grundskoleförvaltningena förslag till yttrande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Nima Gholam Ali Pours (SD) yrkande att avslå grundskoleförvaltningens
förslag till yttrande mot Sanna Axelssons (S) yrkande att bifalla grundskoleförvaltningens
förslag till yttrande och finner att grundskolenämnden beslutar att bifalla
grundskoleförvaltningens förslag till yttrande.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag








En gemensam angelägenhet volym 1
En gemensam angelägenhet volym 2
Följebrev Remiss från Finansdepartementet - Jämlikhetskommissionens betänkande
En gemensam angelägenhet, SOU 2020:46
Remiss från Finansdepartementet
Yttrande - Remiss från Finansdepartementet: Betänkande av
Jämlikhetskommissionen - En gemensam angelägenhet (SOU 2020:46)
§26 GRNAU Remiss från Finansdepartementet: Betänkande av
Jämlikhetskommissionen - En gemensam angelägenhet (SOU 2020:46)
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Reservation
Grundskolenämnden
Ärende GRF-2021-1822: Betänkande av Jämlikhetskommissionen – En
gemensam angelägenhet
Centerpartiet yrkade avslag på förvaltningens förslag till yttrande.
Betänkandet innehåller en del olika förslag för hela den offentliga sfären, några konkreta delar berör skolans
verksamhetsområde. Betänkandet i sig är i stort ett socialdemokratiskt manifest, med vissa bra och vissa
mindre bra förslag.
Centerpartiet vill belysa vissa punkter som vi ser som extra problematiska i detta manifest.
Vi ser kritiskt på regionalisering av skolverket då detta minskar det kommunala självstyret samt kan vara
problematiskt för likvärdigheten i skolan som helhet.
Vi ser även att betänkandet innefattar åtgärder som begränsar friskolors möjligheter att bedriva sin
verksamhet, dels genom integreringsförslaget och genom begränsning av nyetablering. Detta menar vi är
negativt och motverkar investeringar i friskolor.
Centerpartiet uppskattar att man försöker ta ett samlat grepp med gemensamt antagningssystem för
kommunala och fristående skolor. Dock ser vi det som problematiskt att förslaget föreslår politisk kvotering
baserat på ”krav på varierad bakgrund i elevsammansättningen”. Vi vill även belysa vikten av att tillåtna
urvalsgrunder tas fram i samråd med huvudmän för både kommunala och fristående skolor.
Vi ser även att betänkandet föreslår ett resursfördelningssystem som riskerar att öka skillnaderna mellan
skolor ytterligare. Vi har i Malmö redan idag ett system där kompensationen för socioekonomiska
förutsättningar ger en skev fördelning av resurser mellan hög- och lågindexskolor. Vi anser att grundbidraget
generellt bör öka och att kompensationen inte behöver ökas ytterligare.
Då vi inte fick gehör för vårt avslagsyrkande reserverar vi oss mot beslutet.
Joacim Ahlqvist
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Särskilt yttrande gällande Remiss från Finansdepartementet: Betänkade av

Jämlikhetskommissionen – En gemensam angelägenhet (SOU 2020:46)
Grundskolenämndens sammanträde den 24 mars 2021
Kommunstyrelsen har gett grundskolenämnden tillfälle att yttra sig om en remiss från
Utbildningsdepartementet Finansdepartementet: Betänkade av Jämlikhetskommissionen –

En gemensam angelägenhet (SOU 2020:46)
Utredningen är massiv och spänner över en rad olika områden, bland annat skola och utbildning.
Utredningen har en del gemensamt med den betydligt mer uppmärksammade och debatterade
utredningen En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning (SOU
2020:28), som publicerades under förra året.
Precis som med utredningen om en likvärdig skola, ställer sig Liberalerna positiva till flera av
förslagen som ges av Jämlikhetskommissionen. Det ligger i allas intresse att skolan är likvärdig,
vilket den inte är i dag. Liberalerna anser att den största orsaken till detta är att skolan en gång
kommunaliserades. Vi välkomnar därför att utredningen så tydligt pekar på att förstatliga vissa
delar av skolan, även om vi helst hade sett att förslaget var att förstatliga skolan helt. Vi ställer oss
i stort bakom Grundskolenämndens yttrande om huvudmannaskap, ledning och finansiering av
skolan. Dock är vi oeniga med yttrandet på två punkter:

-

På s. 3 svarar Grundskolenämnden att man ställer sig positiv till att förutsättningslöst
utreda om vinstdrivande verksamhet är förenlig med myndighetsutövning inom
skolområdet. Med tanke på att det inte är många år sedan en majoritet av
riksdagspartierna, Liberalerna inklusive, valde att rösta ned förslagen i Illmar Reepalus
utredning om vinster i välfärden, har vi svårt att se vad ytterligare en utredning kan
tillföra. För Liberalerna är det självklart att privata verksamheter får gå med vinst. Vi hade
dock gärna sett skärpta krav på friskolor att återinvestera delar av vinsten i verksamheten
liksom en begränsning i möjligheten att föra ut vinster ur landet.

-

På s. 5 i yttrandet redogörs för nämndens syn på att fristående skolor integreras tydligare i
det offentliga utbildningssystemet samt att den fria etableringsrätten inom skolområdet
begränsas genom förhandsprövning av behovet. Även om förslaget till begränsning av
den fria etableringsrätten skulle göras inom ramen för den regionala skolorganisation som
det argumenteras för i utredningen, anser Liberalerna att man som princip ska värna det
fria skolvalet och rätten till att öppna alternativa skolformer. En prövning av nya friskolor
görs redan i dag, där den kommunala huvudmannen har yttranderätt. Dock är liberalerna
emot en etablering av religiösa friskolor, oavsett platsbehov. Vi är också positiva till att
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det ska bli enklare att stänga friskolor som inte sköter sig, liksom hårdare kontroll och
krav på fristående skolors huvudmän.

Sara Wettergren (L)
Charlotte Hedendahl (L)
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Reservation

Grundskolenämnden 2021-03-24
Ärende GRF-2021-1822: Remiss från Finansdepartementet:
Betänkande av Jämlikhetskommissionen - En gemensam
angelägenhet (SOU 2020:46)
Moderaterna anser att betänkandet av Jämlikhetskommission har ett antal goda slutsatser inom
skolområdet som vi kan ställa oss bakom. Bland annat ställer vi oss positiva till förslagen om
skärpt tillsyn och en översyn av sanktionsmöjligheterna. Men eftersom grundskolenämnden i sitt
förslag till yttrande ställer sig positiv till stora delar av betänkandes förslag, så valde Moderaterna
att yrka avslag till nämndens yttrande. Vi kan inte ställa oss bakom förslag som i praktiken
kommer innebära en väsentligt mer omfattande statlig styrning med minskat kommunalt
självstyre som följd.
Jämlikhetskommissionens betänkande replierar till stora delar på tidigare utredningar vilket även
betonas i inledningen. De slutsatser som är kopplat till skolområdet går att återfinna i den numera
kritiserade utredningen ”en mer likvärdig skola – minskad skolsegregration och förbättrad
resurstilldelning (SOU 2020:28)”. En utredning som var ute på remiss så sent som i höstas och
som riksdagen ännu har tagit ställning till. Därför ter det sig något märkligt att vi återigen
behöver ta ställning till samma kontroversiella förslag som vi tidigare har avfärdat bara några
månader senare.
Vi anser precis som då att utredningen om en mer likvärdig skola har fel inriktning. I stället för
ett förstatligande av svensk skola och en nedrustning av svenska friskolor, så borde svensk skola
fokusera på arbetet med att förbättra dåliga skolors resultat, hur vi ska få fler behöriga lärare, hur
vi kan stänga ner skolor som inte klarar kunskapsmålen, övergå till en mer traditionell
kunskapsskola samt få till breda kvalitetsförbättringar.
Det är först då vi kan få en mer en skola som är likvärdig och ett samhälle som är mer jämställt.

John Eklöf (M)

Cecilia Barwén (M)

Sofie Andersson (M)

Karin Waldenström (M)

Anders Fyhn (M)

Med instämmande av
Gustaf Kock (M)
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Reservation
Grundskolenämnden
Ärendenummer: GRF-2021-1822

Remiss från Finansdepartementet: Betänkande av Jämlikhetskommissionen – En
gemensam angelägenhet (SOU 2020:46)
Sverigedemokraterna motsätter sig flera delar i yttrandet.

Sverigedemokraterna opponerar sig mot resursfördelning till skolorna baserad på andelen
utlandsfödda elever. I Malmö har detta resulterat i att vissa skolor är underfinansierade för att de har
för få utlandsfödda elever. Därför kan vi inte stödja den del av yttrandet som ställer sig positiv till
detta förslag. Att vara utlandsfödd behöver inte per automatik innebära att man är i större behov av
resurser.

Sverigedemokraterna anser att det är problematiskt att de fristående skolorna integreras tydligare i
det offentliga utbildningssystemet då det kan lätt resultera i att fristående skolor börjar styras av
politiker och blir en mer självständig kommunal skola istället för att vara en fristående skola.
Sverigedemokraterna hade velat att denna problematik skulle ha nämnts i yttrandet. Det ska finnas
begränsningar för kommunala huvudmän att reglera fristående skolor eftersom fristående skolor har
enskilda huvudmän.

Sverigedemokraterna är kritiska till att närhetsprincipen omformuleras för att motverka
skolsegregation. Skolsegregation har sin grund i boendesegregation som beror på en alltför liberal
invandringspolitik som resulterat i att de nyanlända koncentrerats i vissa specifika geografiska

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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områden. Detta kan inte motverkas genom skolplaceringar och problemet är överhuvudtaget inte
skolrelaterat, utan ska hanteras utanför utbildningssektorn.

Sverigedemokraterna anser inte att studie- och yrkesvägledningen ska verka för att öka intresset för
yrkesval som överskrider traditionella könsrollsgränser. Varje individ ska få stöd i att närma sig
arbetslivet och fullfölja sina drömmar, utan att studie- och yrkesvägledaren beaktar elevens kön. Det
är elevernas ambitioner, kunskapsnivå och intressen som ska beaktas i studie- och
yrkesvägledningen.

Sverigedemokraterna ställer sig positiva till en central läromedelsgranskning. Mer styrning i
läromedelsinköpen skulle både främja skolans likvärdighet, öka kvalitén hos läromedlen, avlägsna
oseriösa aktörer från läromedelsmarknaden, samt minska utgifterna för skolenheter. Detta framgår
inte i yttrandet.

Sverigedemokraterna ser inget behov av att Skolverket formerar en stödstruktur för att säkerställa
att alla kommuner, oavsett storlek, har kapacitet att erbjuda modersmålsundervisning.

Sverigedemokraterna yrkar avslag på förslaget till yttrande. Då vårt yrkande inte fick gehör reserverar
vi oss mot beslutet.

______________________

______________________

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Ulf Blomström (SD)
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______________________

______________________

Nichodemus Nilsson (SD)

Reginald Scott (SD)

2021-03-24
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