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Datum

2022-03-04

Yttrande

Adress
Diarienummer

Till

SBN-2021-1067

Kommunfullmäktige

Remiss - Motion av Lisa Stolpe (V) och Mohamed Yassin (MP) - En
utbyggnadsstrategi av stadens skolor för ökad integration, STK-2021-1310
STK-2021-1310
Stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Motionen föreslår kommunfullmäktige besluta att nuvarande utbyggnadsstrategi för skolor
ses över och revideras så att stadens högstadieskolor bättre ska bidra till en ökad integration i
staden. Stadsbyggnadsnämnden menar att en eventuell revidering av utbyggnadsstrategin för
skolor främst är en fråga för skolnämnderna.
Yttrande

Stadsbyggnadsnämndens bedömning är att nya skolor i dagsläget primärt lokaliseras utifrån
var behovet av nya skolplatser finns eller förväntas finnas. Stadsbyggnadskontoret är
behjälplig i bedömningar av behov av nya platser utifrån hur staden planeras. Lokaliseringar
sker i samverkan mellan stadsbyggnadskontoret, skolförvaltningarna och övriga tekniska
förvaltningar inom ramen för olika stadsplaneringsprocesser. Stadsbyggnadskontoret ingår
även i en förvaltningsövergripande beredningsgrupp för strategisk lokalförsörjning vars
uppdrag bland annat är att bereda förslag till ledningsgruppen avseende lokalförsörjningsplan
samt gemensamma principer och riktlinjer för stadens lokalförsörjning.
Stadsbyggnadsnämnden vill betona att frågan om att tillgodose behovet av skolplatser för
Malmös växande befolkning är högt prioriterad och att nuvarande samarbete mellan
skolförvaltningarna och stadsbyggnadskontoret fungerar väl. Stadsbyggnadskontorets
främsta verktyg i detta arbete är Plan för samhällsservicens markbehov i Malmö (antagen av
kommunstyrelsen 2016) samt Översiktsplan för Malmö (antagen av kommunfullmäktige 2018).
Utbyggnadsstrategi för förskola, grundskola, arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildning i Malmö stad
togs fram 2016 av grundskolenämnden i samverkan med förskolenämnden och dåvarande
arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och är ett styrdokument för att
underlätta skolnämndernas planering. Stadsbyggnadsnämnden har inte varit tänkt som en
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mottagare av dokumentet och deltog inte i framtagandet. Stadsbyggnadsnämnden instämmer
i att lokalisering av skolor kan ha betydelse för integration i staden och vill betona att mer
långsiktiga bedömningar kring behov av skolplatser skulle underlätta planeringen. Däremot
menar stadsbyggnadsnämnden att en eventuell revidering av utbyggnadsstrategin för skolor i
första hand är en fråga för de berörda nämnderna.
Stadsbyggnadsnämnden anser därmed att motionen ska anses besvarad.
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