
 

INFÖR EN FRISKOLESAMORDNARE I MALMÖ STAD 
 
Miljöpartiet ser positivt på att fristående pedagogiska verksamheter ges möjlighet att bedriva 
undervisning i Malmö. Barn är olika. Ett bredare utbud av undervisningsmetoder ger fler 
barn möjlighet att hitta rätt i skolvärlden och tillvaron. Vi skulle därför gärna se att fler 
skolor drivna av föräldrakooperativ och idéburna företag och organisationer kunde etablera 
sig i Malmö, inte minst i delar av Malmö där skolresultaten är låga. 
Men med den snabba utökning av elever vi sett de senaste åren råder det stor brist på 
undervisningslokaler i Malmö idag, vilket hämmar framför allt de mindre aktörernas 
möjlighet att etablera sig. Det finns helt enkelt inga lediga lokaler anpassade till 
grundskoleverksamhet att tillgå i Malmö. Detta har lett till ansökningar om bygglov för 
grundskoleverksamhet för lokaler som långtifrån uppfyller kraven som Malmö stad ställer på 
skolmiljön för våra elever.  
 
Vi vill inte tumma på kraven på skolmiljön. En fungerande och stimulerande utemiljö, en 
trygg och säker omgivning och en hälsosam innemiljö är fullständigt självklara krav att ställa 
på de lokaler där våra barn tillbringar stora delar av sin vakna tid. Istället vill vi att Malmö 
Stad inrättar en friskolesamordnare för att underlätta planeringen av skolutbyggnaden i 
samverkan med fristående aktörer.  
 
Vi ser idag en utveckling där de stora börsnoterade bolagen har resurser att hitta mark och 
bygga för skolverksamheter, medan mindre skolkooperativ och brukarstyrda skolor har svårt 
att komma in. Samtidigt som det är svårt för friskolorna att etablera sig räknar 
grundskoleförvaltningen med att 15% av barnen ska gå i friskola och dimensionerar 
utbyggnaden utifrån detta. Det innebär en risk i utbyggnadsplanering om friskolorna då inte 
klarar att etablera sig i takt med befolkningsökningen. 
 
Dessutom kompenseras friskolorna genom höjd skolpeng för de investeringar Malmö stad 
gör i skolutbyggnaden, utan att dessa huvudmän själva är med och finansierar utbyggnaden. 
Det hade bidragit till en bättre likabehandling mellan kommunal och fristående verksamhet 
om även investeringarna delades mellan huvudmännen.  
 
Genom att dels samplanera utbyggnaden, dels underlätta kommunikationen mellan både 
kommunen och skolaktörerna, och skolaktörerna emellan, kan fler bidra till investeringarna 
i en stark skolverksamhet och en större bredd i pedagogik erbjudas Malmös barn.  
 
Därför yrkar vi på 
 

- att Kommunfullmäktige ger Grundskolenämnden i uppdrag att inrätta en 
friskolesamordnare med syfte att underlätta samplaneringen av skolutbyggnaden 
med de fristående aktörerna. 
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