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Malmö stad

Grundskolenämnden
Kallelse och
föredragningslista

Sammanträdestid

2019-04-17 09:00-12:00

Plats

Grundskoleförvaltningen, Rönnblomsgatan 6A, vån 9, sal C9-1

Ordförande

Sara Wettergren (L)

Ledamöter

Sanna Axelsson (S), Vice ordförande
John Eklöf (M), Andre vice ordförande
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Linnea Jacobsson (S)
Gert Åke Troells Jakobsson (S)
Johanna Öfverbeck (MP)
Lisa Stolpe (V)
Robert Lenir (M)
Cecilia Barwén (M)
Joacim Ahlqvist (C)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Ulf Blomström (SD)

Ersättare

Arzu Erden (S)
Håkan Mikael Nilsson (S)
Teba Awni (S)
Kamyar Alinejad (S)
Linda Eklund (L)
Malte Roos (MP)
Helena Olsson (V)
Sofie Andersson (M)
Anna Blixt Nerme (M)
Tina Hill (M)
Leif Mohlin (C)
Nichodemus Nilsson (SD)
Oliver Limachi Hinojosa (SD)

Övriga deltagare

Anders Malmquist, Direktör
Jesper Svedgard, Sekreterare
Johan Åström, Personalrepresentant (Lärarnas Riksförbund)
Helena Quarfood, Personalrepresentant (Lärarförbundet)
Åsa Petersson, Personalrepresentant (Kommunal)

Eventuellt förhinder anmäls snarast till Jesper Svedgard, 073-344 39 52
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1.

Val av justerare

2.

Remiss från Utbildningsdepartementet - Framtidsval - karriärvägledning
för individ och samhälle (SOU 2019:4)

GRF-2019-6567
Sammanfattning

Utbildningsdepartementet har skickat den nyligen framlagda utredningen ”Framtidsval –
karriärvägledning för individ och samhälle (SOU 2019:4) på remiss till Malmö stad.
Utredningen innehåller fem huvudförslag:
 Ett förtydligande av vad vägledning är, att den kan vara både individuell och generell
och ska benämnas karriärvägledning.
 Ett förtydligande av elevers tillgång till individuell karriärvägledning.
 Tydligare krav på att individuell karriärvägledning ska erbjudas vid vissa tillfällen.
 Förstärkning av det generella karriärvägledningsperspektivet i olika ämnen.
 Ett nytt obligatoriskt inslag med tilldelad tid, benämnt framtidsval, ska införas i
grundskolan, grundsärskolan och specialskolan.

Förslag till beslut

Grundskolenämnden föreslås besluta
1. Grundskolenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande, med följande
ändring och skickar den till kommunstyrelsen


Meningen "Den delas i en mer generell, eller vid, del som omfattar
övergripande information om arbetslivet, arbetsmarknad, förmåga att välja,
framtidsplanering m.m. och en individuell, eller snäv, del som omfattar den
individuella vägledningen" på sida 1 ändras till "Den delas i en mer generell del
som omfattar övergripande information om arbetslivet, arbetsmarknad,
förmåga att välja, framtidsplanering m.m. och en individuell del som omfattar
den individuella vägledningen".

Beslutsunderlag






3.

G-Tjänsteskrivelse GRNAU 190405 Remiss från Utbildningsdepartementet Framtidsval - Karriärsvägledning för individ och samhälle (SOU 2019:4)
Förslag till yttrande GRN 190417 avseende remiss från utbildningsdepartementet;
Framtidsval - karriärvägledning
Betänkande
Förslag till beslut GRNAU 190405 §34 Remiss från Utbildningsdepartementet Framtidsval - karriärvägledning för individ och samhälle (SOU 2019:4)
Remiss från Skolinspektionen om Kunskapsskolan i Sverige AB ansökan
om utökning av befintlig fristående grundskola, förskoleklass och
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fritidshem fr o m 2020/2021
GRF-2019-5353
Sammanfattning

Malmö kommun har av Skolinspektionen beretts tillfälle att yttra sig över ansökan från
Kunskapsskolan i Sverige AB, Skolinspektionens dnr: 2019:1023.
Grundskolenämnden föreslås besluta att tillstyrka ansökan från Kunskapsskolan i Sverige AB
för en utökning av en befintlig fristående grundskola, förskoleklass och fritidshem i Malmö
kommun, i enlighet med vad som framgår av bilagt förslag till yttrande
Förslag till beslut

Grundskolenämnden föreslås besluta
1. Grundskolenämnden avger yttrande till Skolinspektionen i enlighet med
förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
















4.

G-Tjänsteskrivelse GRN 20190417 Remiss från Skolinspektionen om
Kunskapsskolan i Sverige AB ansökan om utökning av befintlig fristående
grundskola, förskoleklass och fritidshem fr o m 2020/2021
Förslag till yttrande GRN 20190417 Remiss från Skolinspektionen om
Kunskapsskolan i Sverige AB ansökan om utökning av befintlig fristående
grundskola, förskoleklass och fritidshem fr o m 2020/2021
Ansökan
Ägar- och bolagsstruktur.
Etableringsundersökning
Ägar- och ledningsprövning
Årsredovisning
Registreringsbevis
Bankintyg.
Befolkningsprognos
Kommunala skolor och Fth Malmö
Fristående skolor och Fth Malmö
Länk till Malmö stadsatlas där det går att välja att visa alla skolor mm
Förslag till beslut GRNAU 190405 §35 Remiss från Skolinspektionen om
Kunskapsskolan i Sverige AB ansökan om utökning av befintlig fristående
grundskola, förskoleklass och fritidshem fr o m 2020/2021
Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om att
testa och utveckla ansiktsigenkänning på Malmö stads skolor
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GRF-2019-1934
Sammanfattning

Grundskolenämnden har fått möjlighet att avge yttrande om en motion av Magnus Olsson
(SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om att testa och utveckla ansiktsigenkänning på
Malmö stads skolor. Grundskoleförvaltningen har handlagt ärendet i samråd med gymnasieoch vuxenutbildningsförvaltningen som också fått i uppdrag att avge yttrande om motionen.
Rättsläget för att använda denna teknik i skolan utvärderas för närvarande nationellt.
Samtidigt är det också tveksamt om metoden minskar administrationen eller i högre grad
säkrar att inga obehöriga vistas i skolmiljön jämfört med grundskoleförvaltningens nuvarande
strategi som motionen menar. Därför bedöms inte ett införande av ansiktsigenkänning stå i
rimlig proportion till behovet enligt Dataskyddsförordningen.
Förslag till beslut

Grundskolenämnden föreslås besluta
1. Grundskolenämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
avslå Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pours (SD) motion om att testa
och utveckla ansiktsigenkänning på Malmö stads skolor.
Beslutsunderlag






5.

G-Tjänsteskrivelse GRN 190417 Remiss angående motion om att testa och
utveckla aniktsigenkänning på Malmö stads skolor
Förslag till yttrande GRN 190417 Motion av Magnus Olsson (SD) om att testa och
utveckla ansiktsingenkänning på Malmö stads skolor
Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om att testa och
utveckla ansiktsigenkänning på Malmö stads skolor
Förslag till beslut GRNAU 190405 §36 Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima
Gholam Ali Pour (SD) om att testa och utveckla ansiktsigenkänning på Malmö
stads skolor
Gallringsframställan gällande logopedjournaler

GRF-2018-25123
Sammanfattning

Grundskoleförvaltningens logopeder planeras börja använda IT-stödet PMO för
journalföring. PMO används sedan tidigare av den medicinska och den psykologiska
elevhälsan. För dessa yrkesgrupper finns det ett beslut att pappershandlingar som hör till
journalen får lov att gallras efter inskanning till PMO. Ett motsvarande beslut behöver nu
fattas för logopedernas journaler.
Förslag till beslut

Grundskolenämnden föreslås besluta
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1. Grundskolenämnden beslutar att pappershandlingar tillhörande logopedjournaler kan
gallras efter inskanning till PMO.
Beslutsunderlag






6.

G-Tjänsteskrivelse GRNAU 190405 Gallringsframställan logopedjournaler
Gallringsframställan
Gallringsbeslut
Förslag till beslut GRNAU 190405 §37 Gallringsframställan gällande
logopedjournaler
Revidering av sammanträdestider för grundskolenämnden 2019

GRF-2019-8273
Sammanfattning

Den 28 februari 2019 beslutade kommunfullmäktige att flytta fullmäktiges
budgetsammanträde från 19-20 juni 2019 till 20-21 november 2019. Av denna anledning
behöver grundskolenämnden flytta sitt sammanträde den 20 november 2019.
Grundskolenämnden föreslås flytta sammanträdet till 19 november 2019 klockan 9:00.
Förslag till beslut

Grundskolenämnden föreslås besluta
1. Grundskolenämnden flyttar sitt sammanträde 20 november 2019 till 19 november
2019 klockan 9:00.
Beslutsunderlag





7.

Tjänsteskrivelse GRNAU 190405 Revidering av sammanträdestider för
grundskolenämnden 2019
Sammanträdestider för KF, KS, GRN och GRNAU
Förslag till beslut GRNAU 190405 §38 Revidering av sammanträdestider för
grundskolenämnden 2019
Detaljplan för del av fastigheten Fosie 162:25 i Fosie i Malmö

GRF-2019-8614
Sammanfattning

Stadsbyggnadskontoret har översänt rubricerat förslag till detaljplan för samråd. Syftet med
planförslaget är att skapa förutsättningar för att uppföra en grundskola med tillhörande
gymnastikhall samt bostäder i flerbostadshus och radhus. Vidare är målet att anpassa
skolbyggnaden och bostäderna till befintlig bebyggelse och att möjliggöra ombyggnad av
Agnesfridsvägen till en mer stadsmässig gata.
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Grundskolenämnden ställer sig sammantaget positiv till förslaget som innebär möjlighet att
möta den växande befolkningens behov av fler skolplatser nära hemmet.
Grundskolenämnden har antagit lokalförsörjningsplan för grundskoleverksamheten 2020–
2029 som bland annat anger ny skola inom fastigheten Fosie 162:25 i Fosie som en inriktning
för att möta behovet av samhällsservice i området.
Förslag till beslut

Grundskolenämnden föreslås besluta
1. Grundskolenämnden yttrar sig till stadsbyggnadskontoret i enlighet med
förvaltningen framlagt förslag med tillägget att grundskolenämnden anser att det finns
behov av en skola med plats för 780 elever i aktuellt område.
2. Grundskolenämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad
Beslutsunderlag









8.

G-Tjänsteskrivelse - Detaljplan för del av fastigheten Fosie 162:25 i Fosie i Malmö
Förslag till yttrande GRN 190417 Detaljplan för del av fastigheten Fosie 162:25 i
Fosie i Malmö
Dp 5534 Följebrev samråd
Dp 5534 Plankarta samråd
Sy V 2016-11-17
Dp 5534 Planbeskrivning samråd
Förslag till beslut GRNAU 190405 §39 Detaljplan för del av fastigheten Fosie
162:25 i Fosie i Malmö
Anmälan till huvudmannen enligt 6 kap 10 § skollagen

GRF-2019-10280
Sammanfattning

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

Grundskolenämnden föreslås besluta
1. Grundskolenämnden har tagit del av anmälan till huvudmannen enligt 6 kap 10 §
skollagen och lägger den till handlingarna.
Beslutsunderlag



9.

Tjänsteskrivelse GRN 190417 Anmälan till huvudmannen enligt 6 kap 10 §
skollagen
Rapport GRN 190417 Anmälan till huvudmannen enligt 6 kap 10 § skollagen
Anmälan till huvudmannen enligt 7 kap 19a § skollagen
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GRF-2019-10283
Sammanfattning

En förteckning över anmälningar till huvudmannen avseende elevers frånvaro enligt 7 kap
19a § skollagen har tagits fram.
Förslag till beslut

Grundskolenämnden föreslås besluta
1. Grundskolenämnden har tagit del av anmälan till huvudmannen enligt 7 kap 19a §
skollagen och lägger den till handlingarna.
Beslutsunderlag



10.

Tjänsteskrivelse GRN 190417 Anmälan till huvudmannen enligt 7 kap 19a §
skollagen
Rapport GRN 190417 Anmälan till huvudmannen enligt 7 kap 19a § skollagen
Anmälan av protokoll

GRF-2019-10285
Sammanfattning

Anmälan av protokoll från grundskolenämndens arbetsutskott den 5 april 2019.
Förslag till beslut

Grundskolenämnden föreslås besluta
1. Grundskolenämnden har tagit del av arbetsutskottets protokoll från den 5 april 2019
och lägger denna till handlingarna.
Beslutsunderlag


11.

Grundskolenämndens arbetsutskotts protokoll 2019-04-05
Anmälan av delegationsbeslut

GRF-2019-10286
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 fattas på delegation och som nämnden beslutar ska
anmälas till nämnden ska redovisas på nästa nämndsmöte.
Förslag till beslut

Grundskolenämnden föreslås besluta
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1. Grundskolenämnden har tagit del av anmälan av delegationsbeslut och lägger den till
handlingarna.
Beslutsunderlag



12.

Tjänsteskrivelse GRN 190417 Anmälan av delegationsbeslut
Rapport GRN 190417 Anmälan av delegationsbeslut
Anmälan av inkomna skrivelser

Sammanfattning

Anmälan av inkomna skrivelser.
Förslag till beslut

Grundskolenämnden föreslås besluta
1. Grundskolenämnden har tagit del av anmälan av inkomna och avgivna skrivelser och
lägger dessa till handlingarna.
Anmälningar

 GRF-2019-6014-1 Korrespondens angående beslut i Kommunstyrelsens
arbetsgivarutskott (AGU) - Ny riktlinje: Anställning i Malmö stad
 GRF-2019-6014-2 Anställning i Malmö stad
 GRF-2019-6014-3 Tjänsteskrivelse AGU 190219 Riktlinje anställning i Malmö stad.
 GRF-2019-6014-4 Protokollsutdrag Beslut i Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott
(AGU) - Ny riktlinje: Anställning i Malmö stad
 GRF-2018-26855-4 Protokoll efter granskningsbesök vid Sorgenfriskolan
 GRF-2018-26854-4.1
Protokoll efter Skolinspektionens granskning av
svenska som andraspråk på Slottsstadens skola
 GRF-2019-7438-2 Tjänsteskrivelse KSAU 190204 Ändring av Tidplan för budget
och uppföljning 2019 avseende beslut om budget 2020
 GRF-2019-7438-3 Tidplan Ändrad tidplan för budget och uppföljning 2019
 GRF-2019-7438-4 Protokollsutdrag §42 Ändring av Tidplan för budget och
uppföljning 2019 avseende beslut om Budget 2020
 GRF-2019-8637-1 Legitimationskrav och förändrade behörighetsregler för
undervisning i fritidshem | Viktig information från SKL, cirkulär 19:09
 GRF-2019-7872-1 KS AU Protokollsutdrag 2019-03-11 Remiss från
Utbildningsdepartementet - Framtidens specialistsjuksköterska - ny roll, nya
möjligheter
 GRF-2019-8158-1 Protokollsutdrag KS Protokoll 2019-03-06 Ansökan från
servicenämnden om objektsgodkännande för ombyggnation av Augustenborgsskolan,
Sofiedal 3
 GRF-2019-10059-1 Protokollsutdrag KF 190321 "§73 Motion av Helena Nanne (M)
angående meddelarfriheten i Malmö stad
 GRF-2019-10059-2 Tjänsteskrivelse KSAU 190218 Motion av Helena Nanne (M)
ang. meddelarfrihet
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 GRF-2019-10060-1 Protokollsutdrag §70 Ansökan om objektsgodkännande för
Malmö Idrottsgrundskola, Innerstaden 9:173
 GRF-2019-10060-2 Tjänsteskrivelse KSAU 25 februari Ansökan från
servicenämnden objektsgodkännande för Malmö idrottsgrundskola
 GRF-2019-10061-1 Protokollsutdrag §72 Ansökan från servicenämnden om
objektsgodkännande för renovering av Monbijouskolan, Monbijou 15
 GRF-2019-10061-2 Tjänsteskrivelse KSAU 190225 Ansökan från servicenämnden
objektsgodkännande för renovering av Monbijouskolan
 GRF-2019-8441-1 Protokollsutdrag § 43 FRN Stadsbidrag till avgiftsfria
lovaktiviteter/sommarlovsaktiviteter för barn 6-15 år, Socialstyrelsen
 GRF-2019-8441-14 Slutrapport lovsatsning 2018
13.

Information från grundskoledirektören

14.

Information om dataskyddsförordningen

Sammanfattning

Grundskolenämndens dataskyddssamordnare (Martin Lundqvist) informerar om
dataskyddsförordningen.

