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§

1

Arbetsformer för grundskolenämnden

GRF-2018-25658
Sammanfattning

Grundskolenämnden fastställer sina arbetsformer. Grundskolenämnden ska utse ett
arbetsutskott som ska bereda nämndens ärenden och fatta beslut på nämndens vägnar efter
delegation från nämnden. I övrigt regleras antalet ledamöter och ersättare i
grundskolenämndens arbetsutskott, nämndens mötesfrekvens, personalrepresentanters
närvarorätt samt rutin för justering av protokoll.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden antar arbetsformer för grundskolenämnden för perioden 201901-23 till 2022-12-32.
2. Grundskolenämnden inrättar ett arbetsutskott som ska bereda grundskolenämndens
ärenden och fatta beslut på nämndens vägnar efter delegation från nämnden.
3. Grundskolenämnden beslutar att arbetsutskottet ska bestå av tre ledamöter,
bestående av presidiet, och tre ersättare.
4. Grundskolenämnden sammanträder i normalfallet en gång i månaden bortsett från
juli månad.
5. Grundskolenämnden ger personalrepresentanter närvarorätt vid samtliga ärenden på
grundskolenämndens sammanträden, med undantag för de ärenden som de enligt
kommunallagen (7 kap 14 §) inte får närvara vid.
6. Grundskolenämnden beslutar att justering av nämndens protokoll sker sju dagar efter
sammanträdet om inte annat anges.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse GRN 190123 Arbetsformer för grundskolenämnden
Arbetsformer för grundskolenämnden

Paragrafen är justerad
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§

2

Val av ledamöter och ersättare till grundskolenämndens arbetsutskott

GRF-2018-25659
Sammanfattning

Grundskolenämnden föreslås att besluta om grundskolenämndens arbetsformer vid sitt
sammanträde den 23 januari 2019. Som en del i dessa arbetsformer ska ett arbetsutskott
inrättas.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden utser Sara Wettergren, Sanna Axelsson och John Eklöf till
ledamöter i grundskolenämndens arbetsutskott och Mubarik Mohamed Abdirahman,
Johanna Öfverbeck och Joacim Ahlqvist till ersättare i grundskolenämndens
arbetsutskott under perioden 2019-01-23 till 2022-12-31.
2. Grundskolenämnden utser Sara Wettergren till ordförande för grundskolenämndens
arbetsutskott under perioden 2019-01-23 till 2022-12-31.
3. Grundskolenämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse GRN 190123 Val av ledamöter och ersättare till
grundskolenämndens arbetsutskott

Paragrafen är justerad
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§

3

Sammanträdestider för grundskolenämnden och grundskolenämndens
arbetsutskott för 2019

GRF-2018-16455
Sammanfattning

Grundskolenämnden har sedan tidigare fattat beslut om preliminära sammanträdestider för
grundskolenämnden för 2019. Grundskolenämnden ska nu besluta om att fastställa dessa
sammanträdestider.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden fastställer sammanträdestider för grundskolenämnden i enlighet
med de tidigare beslutade preliminära tiderna.
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse GRN 190123 Sammanträdestider för grundskolenämnden och
grundskolenämndens arbetsutskott för 2019
Sammanträdestider för KF, KS, GRN och GRNAU
§180 Sammanträdestider för grundskolenämnden och grundskolenämndens
arbetsutskott för 2019

Paragrafen är justerad
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§

4

Internat med grundskolenämnden

GRF-2018-24280
Sammanfattning

Den 30 november 2018 beslutade grundskolenämndens arbetsutskott om att ett internat med
grundskolenämnden gällande budgetmål och information om grundskolenämndens
verksamhetsområde ska äga rum den 6 till 7 februari 2019.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden har tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse GRN 190123 Internat med grundskolenämnden
Program för internat

Paragrafen är justerad
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§

5

Utbildningsinsatser för grundskolenämnden

GRF-2018-27141
Sammanfattning

I stadskontorets regi kommer det att genomföras fortbildningar för samtliga förtroendevalda
i Malmö stads nämnder. Utöver detta planerar grundskoleförvaltningen för
utbildningsinsatser i samband med grundskolenämndens sammanträden under våren 2019,
samt i samband med budgetinternatet med grundskolenämnden i februari 2019.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden medger grundskolenämndens ledamöter och ersättare att delta
vid stadskontorets fortbildning för förtroendevalda.
2. Grundskolenämnden godkänner planeringen för utbildningsinsatser för
grundskolenämnden i samband med grundskolenämndens sammanträden under
våren 2019 och i samband med budgetinternatet den 6 och 7 februari 2019.
3. Grundskolenämnden beslutar att ersättning för förlorad arbetsinkomst i
förekommande fall ska utgå för deltagandet på av grundskoleförvaltningen anordnade
utbildningar.
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse GRN 190123 Utbildningsinsatser för grundskolenämnden
Inbjudan till av stadskontoret anordnade fortbildningar för förtroendevalda 2019
Utbildningsprogram

Paragrafen är justerad
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§

6

Inbjudan - Skolriksdag den 6-7 maj 2019

GRF-2018-25728
Sammanfattning

En inbjudan till Skolriksdag den 6-7 maj 2019 har inkommit.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden erbjuder ledamöter och ersättare i grundskolenämndens
arbetsutskott att delta på skolriksdagen den 6-7 maj 2019.
2. Grundskolenämnden beslutar att förlorad arbetsinkomst i förekommande fall ska
utgå för deltagandet.
Beslutsgång

Ordförande yrkar med instämmande av John Eklöf (M) bifall till liggande förslag.
Nima Gholam Ali Pour (SD) yrkar på att alla partier ska få skicka en representant till
Skolriksdag 2019.
Johanna Öfverbeck (MP) yrkar med instämmande av Lisa Stolpe (V) att ledamöter och
ersättare i grundskolenämndens arbetsutskott ska erbjudas att delta på Skolriksdag 2019 och
att de partier som inte är representerade i arbetsutskottet ska få skicka en representant.
Nima Gholam Ali Pour (SD) tar tillbaka sitt yrkande till förmån för Johanna Öfverbecks
(MP) yrkande.
Ordförande ställer yrkandet om bifall mot Johanna Öfverbecks (MP) yrkande om att utöver
ledamöter och ersättare i grundskolenämndens arbetsutskott ska de partier som inte är
representerade i arbetsutskottet få skicka en representant till Skolriksdag 2019 mot varandra,
och finner att grundskolenämnden beslutar bifall till liggande förslag.
Reservationer

Nima Gholam Ali Pour (SD) och Ulf Blomström (SD) reserverar sig och avser inkomma
med en skriftlig reservation.
Johanna Öfverbeck (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse GRN190123 Inbjudan - Skolriksdag den 6-7 maj 2019

Paragrafen är justerad
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Reservation
Grundskolenämnden 2019-01-23
Ärende: GRF-2018-25728

Inbjudan – Skolriksdag den 6 – 7 maj 2019
Sverigedemokraterna anser inte att det är rimligt att partierna utanför
grundskolenämndens arbetsutskott inte erbjuds att delta på Skolriksdagen. Istället för
arbetsutskottets tre ledamöter och tre ersättare anser Sverigedemokraterna att varje
parti i grundskolenämnden får skicka en representant till Skolriksdagen. Detta
tillvägagångssätt är mer inkluderande och leder till att alla partigrupper genom sin
representant kan ta del av det som förmedlas under Skolriksdagen.
Vi yrkar att varje parti i Malmö stads grundskolenämnd erbjuds att skicka en
representant till Skolriksdagen.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

_____________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)

____________________________
Ulf Blomström (SD)

_____________________________
Nichodemus Nilsson (SD)

____________________________
Oliver Limachi (SD)
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§

7

Rätt att företräda grundskolenämnden

GRF-2018-25719
Sammanfattning

Vid kontakter med myndigheter och företag efterfrågas ofta vem som har rätt att företräda
nämnden/förvaltningen (motsvarande firmatecknare). Detta gäller allt från
överenskommelser om övergripande projekt till enskilda avtal och ansökningar.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden ger ordförande Sara Wettergren, 1: a vice ordförande Sanna
Axelsson, förvaltningsdirektör Anders Malmquist och ekonomichef Helen Nyman
rätten att underteckna avtal, ansökningar och liknande handlingar för
grundskolenämndens och grundskoleförvaltningens räkning inom dess ordinarie
verksamhet.
2. Grundskolenämnden upphäver tidigare beslut från den 1 juli 2013 om rätten att
underteckna avtal, ansökningar och liknande handlingar för grundskolenämndens och
grundskoleförvaltningens räkning inom dess ordinarie verksamhet.
3. Grundskolenämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse GRN 190123 Rätt att företräda grundskolenämnden

Paragrafen är justerad
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8

Arbetsmiljöansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter

GRF-2018-26664
Sammanfattning

I arbetsmiljölagen finns regler om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet.
Arbetsmiljölagen är grundläggande för allt arbetsmiljöarbete och kompletteras av
arbetsmiljöförordningen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Arbetsmiljölagen omfattar alla
faktorer och förhållanden i arbetet såväl fysiska, psykiska, sociala, organisatoriska som
tekniska. Regelverket anger att definierade uppgifter fördelas inom organisationen och att
returneringsmöjlighet finns.
Grundskolenämnden har i beslut från 1 juli 2013 fördelat arbetsmiljöuppgifter till
grundskoledirektör Anders Malmquist.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden har tagit del av informationen om att arbetsmiljöuppgifter har
fördelats till grundskoledirektör Anders Malmquist i beslut av grundskolenämnden
den 1 juli 2013.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse GRN 190123 Arbetsmiljöansvar och fördelning av
arbetsmiljöuppgifter
Blankett Fordelning av arbetsmiljouppg med beskrivning av fördelade uppgifter
Beslut GRN 130701 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Paragrafen är justerad
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9

Personuppgiftsansvar och dataskyddsombud

GRF-2018-26666
Sammanfattning

Grundskolenämnden är personuppgiftsansvarig för sitt verksamhetsområde. Detta innebär
att grundskolenämnden måste se till att behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med
dataskyddsförordningens samtliga bestämmelser.
Niina Stiber tillträdde i maj 2017 som personuppgiftsombud för grundskolenämndens
verksamhetsområde och är sedan EU:s allmänna dataskyddsförordning började tillämpas den
25 maj 2018 dataskyddsombud för detta verksamhetsområde.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden har tagit del av informationen om sitt personuppgiftsansvar och
vem som utsetts att vara dataskyddsombud för grundskolenämndens
verksamhetsområde och lägger denna information till handlingarna.
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse GRN 180123 Personuppgiftsansvar och dataskyddsombud

Paragrafen är justerad
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10

Attestreglemente och förvaltningsspecifika attestinstruktioner

GRF-2018-26665
Sammanfattning

Målsättningen med regler för kontroll av verifikationer är att undvika oavsiktliga eller
avsiktliga fel och därigenom säkerställa att transaktioner bokförs så att det är möjligt att
kontrollera fullständigheten i bokföringsposterna samt att överblicka verksamhetens förlopp,
ställning och resultat. Varje nämnd utser besluts- och behörighetsattestanter samt ersättare
för dessa. Uppgifterna sammanställs i en attestförteckning. Nämnden ansvarar för att denna
attestförteckning hålls aktuell och förvaras på ett överskådligt sätt.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden har tagit del av informationen om Malmö stads attestreglemente
och de förvaltningsspecifika attestinstruktionerna och lägger denna information till
handlingarna
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse GRN 190123 Attestreglemente och förvaltningsspecifika
attestinstruktioner
Malmö stads attestreglemente
Attestinstruktion för grundskoleförvaltningen
Attestregister per kstl GRF

Paragrafen är justerad
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§

11

Statsbidrag för likvärdig skola 2019

GRF-2018-24779
Sammanfattning

Malmö stad tilldelas 122 373 513 kr i statsbidrag för likvärdig skola 2019. Bidragsramarna är
framtagna av staten utifrån ett socioekonomiskt index och elevantalet hos varje huvudman.
Bidraget ska användas till insatser som stärker likvärdigheten mellan och inom skolor.
Statsbidraget för 2019 kan användas för kostnader till insatser under perioden 1 januari-31
december 2019.
Statsbidraget ska gå till att finansiera insatser, som utifrån beprövad erfarenhet och
vetenskaplig grund leder till stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling, utifrån lokala
förutsättningar och behov. Bidraget ska gå till att utöka pågående insatser eller till nya insatser
och får inte användas för att ersätta kostnader för insatser som redan genomförs.
Grundskoleförvaltningen har tagit fram ett förslag till användande av statsbidraget för en
likvärdig skola 2019.

Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden godkänner att cirka 32,0 Mkr fördelas till Malmös kommunala
grundskolor med 1 000 kronor per elev fördelat på antal elever i förskoleklass och
grundskola, årskurs 1-9.
2. Grundskolenämnden godkänner att cirka 42,0 Mkr fördelas till Malmös kommunala
grundskolor enligt modellen för strukturersättning baserad på skolans index.
3. Grundskolenämnden godkänner att 30,0 Mkr används för fortsatt finansiering av
insatser som pågått inom ramen för statsbidrag för ökad jämlikhet 2018.
4. Grundskolenämnden godkänner att 15,0 Mkr används för utvecklingsområdena,
elevhälsa, digitala verktyg och agila stödteam.
5. Grundskolenämnden godkänner att cirka 3,4 Mkr används för övriga uppdrag enligt
förslaget.
Beslutsgång

John Eklöf (M), Robert Lenir (M), Cecilia Barwén (M) och Joachim Ahlqvist (C) avser
inkomma med ett gemensamt särskilt yttrande.
Lisa Stolpe (V) avser inkomma med ett särskilt yttrande.
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse GRN-2018-01-23 Statsbidrag för en likvärdig skola
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Statsbidrag för en likvärdig skola 2019 GRN 190123

Paragrafen är justerad
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Vänsterpartiet
Särskilt Yttrande
Grundskolenämnden
2019-01-23
Ärende nr 12: Statsbidrag för likvärdig skola 2019
Vänsterpartiet ser positivt på att det från nationellt håll satsas resurser för arbetet för en
likvärdig skola. Att utöka insatserna för att minska skolsegregationen och bristen på
likvärdighet är den skolfråga som vi i Malmö ser som den viktigaste för nämnden och
förvaltningen.
I detta särskilda yttrande vill vi dock lyfta en oro för att den statliga satsningen kan komma
att motverka sitt syfte på så sätt att kommunen nedprioriterar detta arbete. Vi har inga
invändningar mot de satsningar som tagits fram i rapporten. Vi är dock bekymrade över att
kommunen i den kommande budgeten inte satsar mer på skolan.
Statsbidraget är villkorat för att motverka just detta och vi menar att det borde vara självklart
för en stad som Malmö att tillsätta tillräckliga resurser i den kommunala budgeten och
betrakta det tillskott som bidraget innebär som den extra resurs det är utformat att vara.

Malmö 18–01-23
Lisa Stolpe
_________________________________

Helena Olsson
________________________________
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Särskilt yttrande
Grundskolenämnden 20180123
Ärende GRF-2018-24779: Statsbidrag för likvärdig skola 2019
Det riktade statsbidraget avseende en jämlik skola är ett välkommet tillskott med hänsyn till
att Grundskoleförvaltningen är i ett skriande behov av ytterligare resurser. Detta med
bakgrund av att Socialdemokraterna och Liberalerna inte har tagit höjd för en framtida
löneglidning i den budget som röstades igenom av kommunfullmäktige i december 2018.
Statsbidragets syfte är att minska den ojämlikhet som finns bland stadens elever och för att
säkerställa att elever med behov av särskilt stöd ska kunna få den hjälp som de behöver. Men
Moderaterna och Centerpartiet vill uttrycka vår oro kring hur statsbidraget kommer att
fördelas då vår farhåga är att förvaltningens förslag kan resultera i att skillnaderna mellan
hög- och lågindexskolor blir allt större och därigenom även de negativa konsekvenser som
detta medför.
Förvaltningens förslag på fördelning kan ha som konsekvens att de skolor som idag har lågt
index inte ges tillräckliga förutsättningar att möta sina elever i behov av särskilt stöd, då det i
dagsläget inte har genomförts någon utvärdering kring vilken träffsäkerhet hur
resursfördelningssystemet har gentemot lågindexskolor. Samtidigt som dessa skolor redan
idag har så pass knappa resurser att de precis ligger på gränsen för att kunna bedriva en
grundläggande verksamhet.
Moderaterna och Centerpartiet har också uttryckt vår oro kring att grundskoleförvaltningen
har påtalat att det i dagsläget finns en obalans i verksamheten i storleksgraden 30–40 miljoner
kronor kopplat till löneglidning, vilket är ett resultat av den rådande lärarbristen.
Löneglidningen kan ha som konsekvens att förvaltningen går mot ett underskott, något som
även kan leda till att förvaltningen blir återbetalningsskyldig. Förvaltningen får inte göra
avkall på befintlig verksamhet som förväntas täckas av ordinarie budget vid ansökan av
statsbidrag. Om förvaltningen inte skulle uppfylla sina åtaganden kan resultatet blir
återbetalning.
John Eklöf (M)

Robert Lenir (M)

Cia Barwén (M)

Joacim Alhqvist (C)

Med instämmande av
Sofie Andersson (M)

Anna Blixt Nerme (M)

Tina Hill (M)
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§

12

Revisionsrapport angående klimatutsläpp och matkonsumtion

GRF-2018-24783
Sammanfattning

Malmö stadsrevision har granskat om policyn för hållbar utveckling och mat för Malmö stad
efterlevs samt om genomförande, utvärdering och uppföljning är ändamålsenlig vid
kommunstyrelsen, förskolenämnden, grundskolenämnden, servicenämnden, hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden, kulturnämnden och miljönämnden.
För grundskolenämndens del gör stadsrevisionen bedömningen i revisionsrapporten
Granskning av klimatutsläpp och matkonsumtion från november 2018 att grundskolenämnden
delvis efterlever policyn samt att genomförande, utvärdering och uppföljning delvis är
ändamålsenlig.
Stadsrevisionen rekommenderar grundskolenämnden att upprätta åtgärdsplaner för hur
målen i matpolicyn ska nås, se över vilka krav som ställs kring hållbarhetsfrågor i avtalen med
externa aktörer samt att bryta ner det övergripande målet i matpolicyn avseende eko-andel till
delmål och följa upp detta.
Grundskoleförvaltningen redovisar förslag till åtgärder till följd av stadsrevisionens
rekommendationer.
Det föreslagna åtgärderna är att upprätta en plan för hur målen i matpolicyn ska nås i
samarbete med Skolmåltiderna på serviceförvaltningen, se över vilka krav som ställs kring
hållbarhetsfrågor i avtalen med externa aktörer samt att bryta ner det övergripande målet i
matpolicyn avseende eko-andel till delmål och följa upp detta.

Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden godkänner grundskoleförvaltningens förslag till åtgärder till
följd av stadsrevisionens rekommendationer.
2. Grundskolenämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram ett delmål gällande
växthusgaser så snart det är möjligt att följa upp på nämndnivå, och följa upp det i
måluppföljningen.
Beslutsgång

Johanna Öfverbeck (MP) yrkar, med instämmande av ordförande och Sanna Axelsson,
(S) bifall till förvaltningens förslag med tillägget att grundskolenämnden ger förvaltningen i
uppdrag att ta fram ett delmål gällande växthusgaser så snart det är möjligt att följa upp på
nämndnivå, och följa upp det i måluppföljningen.
Ordförande finner att grundskolenämnden beslutar i enlighet med Johanna Öfverbecks (MP)
yrkande.
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Särskilda yttranden, reservationer

Johanna Öfverbeck (MP) avser inkomma med ett särskilt yttrande.
Beslutet skickas till

Revisorskollegiet
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse GRN 2019-01-23 Revisionsrapportangående klimatutsläpp och
matkonsumtion
Förslag till yttrande GRN 190123 Revisionsrapport angående klimatutsläpp och
matkonumtion
Klimatutsläpp och matkonsumtion SR-2018-54
Revisionsrapport

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande
Grundskolenämnden, 2019-01-23
Revisionsrapport angående klimatutsläpp och matkonsumtion
Diarienr: GRF-2018-24783
Malmö stadsrevision har granskat om grundskolenämnden efterlever “Policy för
hållbar utveckling och mat”. Stadsrevisionens bedömning är att
Grundskolenämnden delvis efterlever policyn samt att genomförande,
utvärdering och uppföljning delvis är ändamålsenligt. Som ett resultat av
granskningen föreslås Grundskolenämnden att fatta beslut om åtgärder som
innefattar att upprätta en plan för hur målen i matpolicyn ska nås i samarbete
med Skolmåltiderna på serviceförvaltningen, se över vilka krav som ställs kring
hållbarhetsfrågor i avtalen med externa aktörer samt att bryta ner det
övergripande målet i matpolicyn avseende eko-andel till delmål och följa upp
detta.
Detta tycker vi i Miljöpartiet är bra och vi ställer oss bakom de föreslagna
åtgärderna. Vi anser dock att takten i omställningen gällande växthusgaser och
andelen ekologisk mat går för långsamt. Redan 2019 ska det vara möjligt att
uppnå det av Kommunstyrelsen antagna målet om 90% andel ekologiska
livsmedel, vilket Grundskolenämnden också har fått medel för. Vi vill också att
Grundskolenämnden tar fram ett delmål gällande utsläpp av växthusgaser, så
fort uppföljningssystemet är på plats som medger att förvaltningen själva kan
göra uppföljning.
Nuvarande policy för hållbar utveckling och mat sträcker sig till 2020, vi anser
att Malmö behöver betydligt ambitiösare mål till 2030. Om skolan planerar
menyerna utifrån vad som är i säsong i närområdet är det möjligt att bibehålla
samma kostnadsnivå samtidigt som det ger svenska och skånska
livsmedelsproducenter bättre förutsättningar i upphandlingarna, och med en
ökad efterfrågan på ekologiska livsmedel från närområdet gynnas den
biologiska mångfalden runt Malmö.
Menyer ska också planeras så att andelen animaliskt protein kan minskas.
Animalska produkter är de som genererar allra mest växthusgaser, och om
andelen kött minskar till förmån för vegetariska alternativ kan skolan minska
ner växthusgastutsläppen ytterligare. Köttkonsumtionen i Sverige har ökat
dramatiskt de senaste tjugo åren, och pojkar och unga män äter idag drygt tre
Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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gånger så mycket rött kött som det rekommenderade gränsvärdet för att
undvika ökad risk för cancer. Det är därför viktigt att god och vällagad
vegetarisk mat serveras i skola och förskola så att det blir naturligt för barnen
att välja vegetariska alternativ oftare. Redan idag är fem av de tio mest populära
rätterna i skolan helvegetariska, och det är ett arbete som behöver hållas i och
utvecklas i nära samråd med eleverna själva.
Utöver detta förutsätter vi att förvaltningen hädanefter tillgodoser att policyn
också efterlevs vid evenemang och representation.
För Miljöpartiet de gröna
_____________________________
Johanna Öfverbeck, ledamot Grundskolenämnden
Med instämmande av
_____________________________
Malte Roos, ersättare Grundskolenämden

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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§

13

Internationell rapportering 2018

GRF-2019-374
Sammanfattning

Kommunstyrelsen begär varje år in en redovisning över EU-projekt och annat internationellt
samarbete. Grundskolenämnden och grundskoleförvaltningen har ett omfattande
skolutvecklingsarbete influerat av internationella perspektiv samt samverkar kring
internationella frågor av gemensamt intresse genom deltagande i nätverk, projekt och annat
samarbete. Grundskolenämndens och förvaltningens internationella arbete redogörs i
rapporten ” Redovisning av internationellt arbete 2018”.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden godkänner internationell rapportering för 2017.
2. Grundskolenämnden översänder ärendet till kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till

EU-samordnaren, Avdelningen för Samhällsplanering, Stadskontoret
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse GRN20190123 Internationell rapportering
Redovisning av internationellt arbete 2018 GRN20190123

Paragrafen är justerad
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§

14

Uppföljning av internkontrollplan 2018 - felaktiga direktupphandlingar

GRF-2018-18115
Sammanfattning

Grundskolenämnden har beslutat om Internkontrollplan 2018 i syfte att se till att
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har
bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.
Granskningen gällande risk för felaktiga direktupphandlingar visar att inköp inte görs enligt
förvaltningens rutiner. Granskningsresultatet tyder på att grundskoleförvaltningens rutin
gällande direktupphandlingar inte är fullt ut känd och implementerad inom förvaltningen än.
Det påbörjade arbetet med information och utbildning kring regelverket gällande inköp
behöver fortsätta, liksom en stärkt kontrollrutin.

Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden godkänner föreliggande granskning och åtgärder.
2. Grundskolenämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

Särskilda yttranden, reservationer

Nima Gholam Ali Pour (SD) och Ulf Blomström (SD) avser inkomma med ett särskilt
yttrande.
Beslutsunderlag





G-Tjäntsekrivelse GRN190123 Intern kontroll- felaktiga direktupphandlingar
Uppfoljning av internkontrollplan 2018 direktupphandlingar
§156 Uppföljning av internkontrollplan 2018 - felaktiga direktupphandlingar

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande
Grundskolenämnden 2019-01-23
Ärende: GRF-2018-18115

Uppföljning av internkontrollplan 2018 – felaktiga direktupphandlingar
Granskningen visade att följsamheten av förvaltningens rutiner var låg gällande
dokumentation och diarieföring av direktupphandlingar. Det gick inte heller att utläsa
om en konkurrensutsättning gjorts.
Av de 10 fakturor som granskades i stickprovet var 2 fakturor registrerade i Platina. I
ett fall saknades dokumentation av inköpet, men övriga handlingar fanns
registrerade. I det andra fallet fanns endast avtalet diariefört. Inköp via åtta fakturor är
inte registrerade eller går inte att spåra via Platina.
Felaktiga direktupphandlingar ökar risken för bestickning och slöseri med
skattemedel. Grundskolenämnden har den största budgeten bland Malmös
kommunala nämnder och måste därmed fungera som en förebild när det gäller hur
en nämnd följer upphandlingsregelverket.
Om förvaltningen behöver personal för att hantera direktupphandlingar är det viktigt
att man tydligt lyfter upp detta i den kommande budgetskrivelsen. Det nuvarande
tillståndet där 8 av 10 fakturor inte registreras är oacceptabelt.

_____________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)

____________________________
Ulf Blomström (SD)

___________________________
Nichodemus Nilsson (SD)

____________________________
Oliver Limachi (SD)
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§

15

Revidering av delegationsordning för grundskolenämnden

GRF-2018-25723
Sammanfattning

Genom sin delegationsordning beslutar grundskolenämnden om vem som får fatta beslut på
dess vägnar. En nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare, eller en
anställd att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende. De ärenden nämnden delegerar
sammanställs i Delegationsordning för grundskolenämnden.
Föreliggande revidering av grundskolenämndens delegationsordning består av anpassningar
till den organisationsförändring som genomfördes hösten 2018, ändringar som en följd av att
särskilda skäl har förts in som grund för skolplacering i riktlinjer för skolplacering samt vissa
rättelser och förtydliganden.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden antar förslag till reviderad Delegationsordning för grundskolenämnden.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse GRN 190123 Revidering av delegationsordning för
grundskolenämnden
Förslag till ändringar i delegationsordning

Paragrafen är justerad
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§

16

Hyresavtal avseende ombyggnation av Monbijouskolan, fastigheten
Monbijou 15

GRF-2019-650
Sammanfattning

Grundskoleförvaltningen föreslår att avtal om tillägg till hyreskontakt 1235-100 tecknas för
Monbijouskolan inom fastigheten Monbijou 15 i Malmö. Projektet avser ombyggnad av
skollokaler och utökning av ventilationskapacitet. Tilläggshyran uppgår till 1 119 000 kr.
Tilläggshyran delas upp i tre delar och hyrestider gäller från och med 2021-07-01.

Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden godkänner tilläggsavtal avseende ombyggnad av
Monbijouskolan inom fastigheten Monbijou 15 i Malmö.
2. Grundskolenämnden godkänner hyran som ryms inom tilldelat kommunbidrag.
3. Grundskolenämnden uppdrar åt grundskoledirektören att teckna tilläggsavtalet med
Stadsfastigheter.
4. Grundskolenämnden godkänner att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Beslutet skickas till

Stadsfastigheter
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse 190123N Tecknande av tilläggsavtal avseende ombyggnad av
Monbijouskolan inom fastigheten 15 i Malmö
Monbijouskolan - Tilläggsavtal 1235-100 ombyggnad
Monbijouskolan - Karta

Paragrafen är justerad
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§

17

Förfrågan om grundskolenämnden om att erbjuda plats till elever i
förskoleklass och grundskola inom den omsorgsverksamhet som bedrivs
på kväller och helger

GRF-2019-432
Sammanfattning

Grundskolenämnden har bett förskolenämnden att se över möjligheterna att erbjuda plats för
elever i förskoleklass och grundskola inom den omsorgsverksamhet som förskolenämnden
bedriver på kvällar och helger. Förskolenämnden har sett över möjligheterna att integrera
skolbarn i den befintliga OB-verksamheten och har gjort bedömningen att det för närvarande
saknas förutsättningar för att kunna göra det.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden har tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.
2. Grundskolenämnden uppdrar till förvaltningen att utreda kostnader och efterfrågan
att ta emot elever, oavsett skolplacering, i fritidshem i befintlig verksamhet på kvällar
och helger samt hur detta kan organiseras.
Beslutsgång

Johanna Öfverbeck (MP) yrkar, med instämmande av ordförande, Sanna Axelsson (S) och
John Eklöf (M), bifall till förvaltningens förslag med tillägget att grundskolenämnden uppdrar
till förvaltningen att utreda kostnader och efterfrågan att ta emot elever, oavsett skolplacering,
i fritidshem i befintlig verksamhet på kvällar och helger samt hur detta kan organiseras.
Ordförande finner att grundskolenämnden beslutar i enlighet med Johanna Öfverbecks (MP)
yrkande.
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse GRN 190123 Förfrågan från grundskolenämnden om att erbjuda
plats till elever i förskoleklass och grundskola inom den omsorgsverksamhet som
bedrivs av förskolenämnden
Beslut
Tjänsteskrivelse

Paragrafen är justerad
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§

18

Anmälan till huvudmannen enligt 6 kap 10 § skollagen

GRF-2018-26661
Sammanfattning

En förteckning över anmälningar till huvudmannen avseende kränkande behandling enligt 6
kap 10 § skollagen har tagits fram.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden godkänner anmälan till huvudmannen enligt 6 kap 10 §
skollagen och lägger den till handlingarna.
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse GRN 190123 Anmälan till huvudmannen enligt 6 kap 10 §
skollagen
Rapport GRN 190123 - Anmälan till huvudmannen enligt 6 kap 10 § skollagen
Sammanställning anmälningar till huvudmannen enligt 6 kap 10 § skollagen för
2016-2018

Paragrafen är justerad
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§

19

Anmälan till huvudmannen enligt 7 kap 19a § skollagen

GRF-2018-26662
Sammanfattning

En förteckning över anmälningar till huvudmannen avseende elevs frånvaro enligt 7 kap 19a
§ skollagen har tagits fram.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden godkänner anmälan till huvudmannen enligt 7 kap 19a §
skollagen och lägger den till handlingarna.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse GRN 190123 Anmälan till huvudmannen enligt 7 kap 19a §
skollagen
Rapport GRN 190123 - Anmälan till huvudmannen enligt 7 kap 19a § skollagen

Paragrafen är justerad
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§

20

Anmälan av inkomna och avgivna skrivelser

Sammanfattning

Anmälan av inkomna och avgivna skrivelser.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden lägger anmälan av inkomna och avgivna skrivelser till
handlingarna.
Anmälningar

 GRF-2018-3161-8.1 Skrivelse
 GRF-2018-26361-1 Beslut
 GRF-2018-26374-1 Protokollsutdrag kommunstyrelsen 181205 § 381 nya statliga
avgiftsnivåer för maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk
verksamhet - uppräkning januari 2019
 GRF-2018-26374-2 Tjänsteskrivelse kommunstyrelsen 181205 § 381 nya statliga
avgiftsnivåer för maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk
verksamhet - uppräkning januari 2019
 GRF-2018-26462-1 Cirkulär 18:65 från Sveriges Kommuner och Landsting - EUförordning om säkerhetsdetaljer på läkemedelsförpackningar
 GRF-2019-228-1
Valteknisk samverkan
 GRF-2019-228-1.1 Valteknisk samverkan
 GRF-2019-228-1.2 Valteknisk samverkan
 GRF-2017-17264-8 Beslut
 GRF-2018-25181-2 Tjänsteskrivelse KSAU 181203 Malmö stads ärendehandbok
version 3.0
 GRF-2018-25181-3 Malmö stads ärendehandbok
 GRF-2018-25181-4 Protokollsutdrag KSAU 181203 § 705 Malmö stads
ärendehandbok version 3.0
Paragrafen är justerad
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§

21

Anmälan av delegationsbeslut

GRF-2018-26700
Sammanfattning

Enligt 6 kap 37 § kommunallagen kan en nämnd lämna över rätten att fatta beslut i vissa
ärenden, så kallad delegering. Nämnden kan delegera till exempelvis ett utskott, en ledamot
eller tjänsteperson. De beslut som får delegation och som nämnden beslutar ska anmälas till
nämnden ska redovisas på nästa nämndsmöte.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden godkänner anmälan av delegationsbeslut och lägger den till
handlingarna.
Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse GRN 190123 Anmälan av delegationsbeslut
Rapport GRN 190123 - Anmälan av delegationsbeslut
Tilläggsbeslut nov 2018
Tilläggsbeslut dec 2018 kommunala och fristående

Paragrafen är justerad
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§

22

Information från sekreteraren

Sammanfattning

Nämndsekreterare Jesper Svedgard informerar grundskolenämnden om formerna för arbetet
i nämnden och med nämndadministrationen.
Paragrafen är justerad
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§

23

Information från grundskoledirektören

Sammanfattning

Grundskoledirektör Anders Malmquist lämnar bland annat information om följande:









Statistik om skolor, elever och personal.
Grundskoleförvaltningens organisation.
Grundskoleförvaltningens utveckling sedan starten 2013.
Antalet nyanlända under 2018.
Betyg och gymnasiebehörighet
Skolvalet.
Osäkerheten kring statsbidrag.
Utbildning av grundskolenämnden och skolbesök.

Paragrafen är justerad

