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Malmö stad

Grundskolenämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-11-18 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)
Gert Åke Troells Jakobsson (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 Linnea Jacobsson (S)
Malte Roos (MP) ersätter Johanna Öfverbeck (MP)

Ej tjänstgörande ersättare

Ines Pentmo (S)
Helena Olsson (V)
Karin Waldenström (M)
Gustaf Kock (M)
Leif Mohlin (C)
Nichodemus Nilsson (SD)
Reginald Scott (SD)

Övriga närvarande

Anders Malmquist (Direktör)
Jesper Svedgard (Sekreterare)
Johan Åström (Personalrepresentant, Lärarnas riksförbund)
Helena Quarfood (Personalrepresentant, Lärarförbundet)
Christina Malmberg (Politisk sekr m bered)
Jenny Cederbom (Kommunikatör)
Anette Enhav (Avdelningschef, Avdelning kvalitet och myndighet)
Caroline Ekstrand (Utbildningschef)
Fahrudin Zejnic (Utbildningschef)
Ingrid Sundström Stockbro (Utbildningschef)
Gunilla Briselius (Strateg)
Malin Ullman (Strateg)
Jan Walhagen (Utvecklingssammordnare)
Ulrika Prössel-Eriksson (Rektor, Augustenborgsskolan)
Malin Malmberg (Utvecklingssekreterare)
Josefin Smedberg (Utredningssekreterare)

Underskrifter

Sekreterare

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

Jesper Svedgard
Ordförande

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

…………………………………

Sara Wettergren (L)
Justerande

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

John Eklöf (M)

…………………………………
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Johanna Ravhed (Informatör)
Jessica Calington (Förstelärare)
Marina Glisovic (Kommunikationschef)
Linda Deltinger (Utbildningschef)
Matilda Liljeberg (Utredningssekreterare)
Utses att justera

John Eklöf (M)

Justeringen

2020-11-25

Protokollet omfattar

§178
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178

Remiss från Tekniska nämnden angående Modell för
samverkansstöd

GRF-2020-25043
Sammanfattning

Tekniska nämnden har sänt ett förslag till modell för samverkansstöd till grundskolenämnden
för yttrande. Syftet med modellen är att tydliggöra tekniska nämndens- och fastighets- och
gatukontorets åtaganden och arbetssätt i olika typer av samverkansprocesser.
Samverkansmodellen är ett resultat av fastighets- och gatukontorets utredning om hur
tekniska nämnden tillsammans med andra relevanta nämnder kan stimulera, stötta och
samordna samverkansprocesser i geografiskt avgränsade områden. Samverkansmodellen
ersätter inte redan pågående samverkansprojekt i staden.
Grundskoleförvaltningen är inte positiv till förslaget om modell för samverkansstöd. Den
främsta anledningen till ställningstagandet är att det råder betydande oklarheter gällande hur
förslaget påverkar grundskolenämndens verksamhet.
Processerna kopplade till stadsutveckling är många och komplicerade, framförallt i en större
stad som Malmö. Detta ställer hårda krav på stadens nämnders- och förvaltningars arbetssätt,
liksom på andra inblandade intressenter. Malmö stad har möjligheten att med sina
lagstadgade befogenheter och med sina förvaltningsresurser skapa förutsättningar för en
sammanhållen och långsiktigt hållbar stadsutveckling tillsammans med stadens invånare,
intresseorganisationer och företag. Samverkansprocesser i geografiskt avgränsade områden
utgör en typ av överskådliga projekt där olika aktörer kan mötas för att tillsammans bidra till
stadens utveckling. Grundskoleförvaltningen är av uppfattningen att en modell för denna typ
av samverkan har möjligheten att säkerställa ett gott resultat för utvecklingen av geografiska
områden i framtiden. Därmed ser grundskoleförvaltningen att initiativet från tekniska
nämnden att utveckla samarbetet med andra nämnder och aktörer i staden är önskvärt. Men
på grund av oklarheter i tekniska nämndens samverkansmodell är grundskoleförvaltningen
inte positiva till förslaget. En förklaring till grundskoleförvaltningen ställningstagande följer
nedan.
Samverkansmodellens huvudsakliga syfte är att utgöra en ”anpassningsbar processmodell för
samverkansprocesserna [i geografiskt avgränsade områden] och med det öka det systematiska
samarbetet mellan och med lokala aktörer i utvecklingen av staden”. Även om
grundskoleförvaltningen är positiv till initiativet att arbeta fram en samverkansmodell är
nuvarande förslag för otydligt gällande andra än tekniska nämndens roll i modellen. Förslaget
beskriver inte hur förhållandet mellan tekniska nämnden och övriga nämnder kan tänkas se ut
om samverkansmodellen antas. Det framgår heller inte vilka förväntningar tekniska nämnden
har på övriga nämnder i de processer som samverkansmodellen ämnar strukturera. Vidare
framgår det inte i vilken mån övriga förvaltningar förväntas bidra med resurser, vare sig det
handlar om genom personalkompetens eller med finansiella medel. Det är också oklart hur
samverkansmodellen förhåller sig till andra processer i staden, exempelvis när det kommer till
det övergripande miljöarbetet och till lokalförsörjningen. Sammanfattningsvis finner alltså
grundskoleförvaltningen det svårt att förutse hur samverkansmodellen kommer att påverka
grundskolenämndens verksamhet i de processer där nämnden förväntas delta.
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Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden är inte positiv till förslaget i remissen om modell för
samverkansstöd och godkänner förvaltningens förslag till yttrande.
Reservationer och särskilda yttranden
John Eklöf (M), Sofie Andersson (M), Cecilia Barwén (M) och Joacim Ahlqvist (C) anmäler
reservation och avser inkomma med en gemensam skriftlig reservation.
Yrkanden
John Eklöf (M) yrkar, med instämmande av Joacim Ahlqvist (C) att grundskolenämnden
återremitterar ärende i syfte att arbeta fram ett remissvar som tydligare exemplifierar de
negativa konsekvenserna den nya modellen för samverkanstöd har på grundskolenämndens
verksamheter.
I det fall yrkandet om återremiss faller yrkar John Eklöf (M), med instämmande av Joacim
Ahlqvist (C), avslag till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden yrkar att ärendet ska avgöras på dagens sammanträde och att nämnden ska
bifalla förvaltningens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns fyra förslag till beslut. Dels John Eklöfs (M) yrkande om
återremiss och dels ordförandens yrkande att ärendet ska avgöras under dagens sammanträde.
Dels John Eklöfs yrkande om avslag till förvaltningens förslag till beslut och dels
ordförandens yrkande om att bifalla den samma.
Ordföranden ställer först John Eklöfs (M) yrkande om återremiss mot ordförandens yrkande
att ärendet ska avgöras på dagens sammanträde och finner att grundskolenämnden beslutar
att ärendet ska avgöras på dagens sammanträde.
Ordföranden ställer sedan John Eklöfs yrkande att avslå förvaltningens förslag till beslut mot
ordförandens yrkande att bifalla förvaltningens beslut och finner att grundskolenämnden
beslutar att bifalla förvaltningens förslag till beslut.
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse GRNAU 201113 Remiss från tekniska nämnden angående
Modell för samverkansstöd
§147 GRNAU Remiss från Tekniska nämnden angående Modell för
samverkansstöd
Förslag till yttrande GRN 201118 Remiss från tekniska nämnden angående Modell
för samverkansstöd
Modell för samverkansstöd
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Protokollsutdrag Modell för samverkansstöd
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Reservation

Grundskolenämnden 2020-11-18
Ärende GRF-2020-25043: Remiss från Tekniska nämnden angående
Modell för samverkansstöd
Moderaterna och Centerpartiet anser att det är av yttersta vikt att grundskolenämndens
verksamheter har en tydlig roll inom ramen för samverkan med stadens hårda förvaltningar. Det
är inte mer än rimligt som stadens största förvaltning att ställa den typen av krav. Vi delar därför
förvaltningens uppfattning om att rollfördelning och ansvarsfördelning behöver tydliggöras.
Men vi anser samtidigt att grundskolenämnden inte på ett tydligt sätt kan konkretisera eller
exemplifiera sitt eget ställningstagande. Därför yrkande vi att grundskolenämnden återremitterar
ärende i syfte att arbeta fram ett remissvar som tydligare exemplifierar de negativa
konsekvenserna den nya modellen för samverkanstöd har på grundskolenämndens verksamheter.
Vi anser att det skulle bidraga positivt i framtida dialoger med tekniska nämnden.
Eftersom vi inte fick gehör för vårt återremissyrkande väljer vi att reservera oss till förmån för
avslag på nämndens yttrande.
John Eklöf (M)

Sofie Andersson (M)

Med instämmande av
Gustaf Kock (M)

Leif Mohlin (C)

Karin Waldenström (M)

Joacim Ahlqvist (C)

