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§

60

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.

Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden avger yttrande till kommunstyrelsen i enlighet med
arbetsutskottets förslag med följande ändringar.


Stycket "Begreppet karriärvägledningen kan ses som främmande och ovant.
Utredningen hänvisar till utländskt språkbruk, men grundskolenämnden ställer
sig tveksam till om ett begreppsbyte faktiskt ger ett nytt innehåll. Ordet karriär
hänvisar ofta till en hierarkisk tankemodell vilket inte är syftet med vägledning.
Ordet vägledning är i sig ett vidare begrepp som skulle kunna omfatta alla de
moment som måste tillföras eleverna från det första skolåret. Studie- och
yrkesvägledare syftar mer till slutet av grundskoletiden och omfattar inte hela
grundskolan på ett naturligt sätt vilket ”vägledare” gör." på sida 3 i
arbetsutskottets förslag till yttrande ändras till "Begreppet karriärvägledningen
kan ses som främmande och ovant. Utredningen hänvisar till utländskt
språkbruk, men grundskolenämnden ställer sig tveksam till om ett
begreppsbyte faktiskt ger ett nytt innehåll. Begreppet studie- och
yrkesvägledning (SYV) är väl inarbetat, både hos professionen och eleverna
och är en tydlig benämning på vad denna typ av vägledning inkluderar.
Konsekvenserna av att ändra på detta begrepp, bör därför iakttas innan en
eventuell begreppsändring blir aktuell."



Efter meningen "Förslaget att stärka lärarutbildningarna avseende inslaget
karriärvägledning är utmärkt och leder till att möjligheterna att öka elevernas
valkompetens stärks." på sida 3 i arbetsutskottets förslag till yttrande tillförs
meningen "Det är dock viktigt att ansvaret för studie- och yrkesvägledningen
inte ska åligga den enskilde".
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Beslutsgång

Ordförande yrkar med instämmande av Sanna Axelsson (S) bifall till arbetsutskottets förslag
till yttrande med följande ändringar:




Stycket "Begreppet karriärvägledningen kan ses som främmande och ovant.
Utredningen hänvisar till utländskt språkbruk, men grundskolenämnden ställer sig
tveksam till om ett begreppsbyte faktiskt ger ett nytt innehåll. Ordet karriär hänvisar
ofta till en hierarkisk tankemodell vilket inte är syftet med vägledning. Ordet
vägledning är i sig ett vidare begrepp som skulle kunna omfatta alla de moment som
måste tillföras eleverna från det första skolåret. Studie- och yrkesvägledare syftar mer
till slutet av grundskoletiden och omfattar inte hela grundskolan på ett naturligt sätt
vilket ”vägledare” gör." på sida 3 i arbetsutskottets förslag till yttrande ändras till
"Begreppet karriärvägledningen kan ses som främmande och ovant. Utredningen
hänvisar till utländskt språkbruk, men grundskolenämnden ställer sig tveksam till om
ett begreppsbyte faktiskt ger ett nytt innehåll. Begreppet studie- och yrkesvägledning
(SYV) är väl inarbetat, både hos professionen och eleverna och är en tydlig
benämning på vad denna typ av vägledning inkluderar. Konsekvenserna av att ändra
på detta begrepp, bör därför iakttas innan en eventuell begreppsändring blir aktuell."
Efter meningen "Förslaget att stärka lärarutbildningarna avseende inslaget
karriärsvägledning är utmärkt och leder till att möjligheterna att öka elevernas
valkompetens stärks." på sida 3 i arbetsutskottets förslag till yttrande tillförs meningen
"Det är dock viktigt att ansvaret för studie- och yrkesvägledning inte ska åligga den
enskilde".

Ordförande finner att grundskolenämnden beslutar i enlighet med ordförandes yrkande.
Särskilda yttranden, reservationer

Johanna Öfverbeck (MP) avser inkomma med ett särskilt yttrande.
Lisa Stolpe (V) avser inkomma med ett särskilt yttrande.
Beslutsunderlag






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)

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande
Grundskolenämnden, 2019-04-17
Remiss från Utbildningsdepartementet - Framtidsval - karriärvägledning för
individ och samhälle (SOU 2019:4)
Diarienr: GRF-2019-6567
Vi är skeptiska mot att timmarna tas från Elevens val. Gång på gång föreslås
Elevens val minskas till förmån för andra ämnen som anses viktigare. Tanken
med Elevens val är att eleven själv får välja vad den vill fördjupa sig inom, vilket
vi tycker är viktigt. Att låta det egna intresset styra och avgöra hur tiden ska
prioriteras är förmågor som behövs i dagens samhälle. Vi tycker att elevens val
är ett ämne som förtjänas att utvecklas.
För Miljöpartiet de gröna
_____________________________
Johanna Öfverbeck, ledamot grundskolenämnden
Med instämmande av
_____________________________
Malte Roos, ersättare grundskolenämnden

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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Särskilt yttrande
Grundskolenämnden: 2019-04-17 Ärende nr 2 SYV
Vi ser positivt på att det tagits fram en nationell plan för hur vägledning ska
genomföras på ett bra sätt i skolan. Vi har ett par synpunkter som vi anser bör
tydliggöras i yttrandet:
-Det borde tydligare framgå att studie- och yrkesvägledning bör vara det
begrepp som används även i fortsättningen.
-Det är värt att poängtera vikten av att det nu ges tid till detta viktiga ämne.
´-Vi anser att det bör tydliggöras hur studie- och yrkesvägledarens roll ska delas
mellan uppdraget att handleda personal och elevnära arbete. Vidare vore det
önskvärt att tydliggöra vilka yrkesgrupper och vilka lärarkategorier som bör ha
det elevnära uppdraget i sin tjänstebeskrivning.

Malmö 2019-04-17

Lisa Stolpe
Med instämmande av
Helena Olsson
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§

61

Remiss från Skolinspektionen om Kunskapsskolan i Sverige AB ansökan
om utökning av befintlig fristående grundskola, förskoleklass och
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
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden avger yttrande till Skolinspektionen i enlighet med
arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång

John Eklöf (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till yttrande.
Ordförande finner att grundskolenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag till
beslut.
Särskilda yttranden, reservationer

Lisa Stolpe (V) avser inkomma med ett särskilt yttrande.
Beslutet skickas till

Skolinspektionen.
Beslutsunderlag










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
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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
Bildspel GRN 190417

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande
Grundskolenämnden: 2019-04-17 Ärende nr 3
Vi håller med om tjänsteskrivelsens syn på problematiken i att Kunskapsskolan
planerar att hyra in sig i befintliga idrottslokaler. Detta då det redan i nuläget finns
en underkapacitet, inte minst med tanke på att ämnet Idrott och Hälsa utökats.
Vi vill också lyfta synpunkten som finns i tjänsteskrivelsen men saknas i
yttrandet kring personaltätheten i skol- och fritidsverksamheten. Beräkningen av
lärartätheten är gjord utifrån att all personal på fritidshemmet räknas som lärare
vilket medför att ingen personal redovisas på fritidshemmet. Detta sätt att räkna
på menar vi är missvisande och är ett tecken på att verksamheten kommer att ha
en låg såväl personal- som lärartäthet vilket i högsta grad kan påverka elevernas
utveckling negativt.
Det faktum att det i ansökan inte finns någon färdig lokal eller beslut om
geografiskt område där skolan ska etableras påverkar kommunens möjligheter
att planera för framtida utbyggnad och nyetablering i staden i stort.
Vi menar också att med nuvarande kösystem försvårar varje nyetablering av
friskolor för grundskoleförvaltningen att arbeta långsiktigt med skolförsörjning
utifrån demografi.
Kunskapskolan har en pedagogik som passar studiemotiverade elever vilket vi
menar försvårar kommunens möjligheter att arbeta för en allsidig
sammansättning och likvärdighet på och mellan stadens skolor.

Malmö 2019-04-17
Lisa Stolpe
Med instämmande av
Helena Olsson

12

13

§

62

Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om att
testa och utveckla ansiktsigenkänning på Malmö stads skolor

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.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
avslå Magnus Olssons (SD) och Nima Gholam Ali Pours (SD) motion om att testa
och utveckla ansiktsigenkänning på Malmö stads skolor.
Beslutsgång

Nima Gholam Ali Pour (SD) yrkar att grundskolenämnden ska föreslå kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Sanna Axelsson (S) yrkar med instämmande av ordförande bifall till arbetsutskottets förslag
att grundskolenämnden ska föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå
motionen.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Nima Gholam Ali Pours (SD)
yrkande att grundskolenämnden ska föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige
att bifalla motionen och finner att grundskolenämnden beslutar bifalla arbetsutskottets
förslag.
Reservationer

Nima Gholam Ali Pour (SD) och Nichodemus Nilsson (SD) anmäler reservation och avser
inkomma med en skriftlig reservation.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag
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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

Paragrafen är justerad
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Reservation
Grundskolenämnden 2019-04-17
Ärende: GRF-2019-1934

Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om att testa
och utveckla ansiktsigenkänning på Malmö stads skolor
Elevernas närvaro har stor betydelse för elevernas måluppfyllelse. 85 procent av
eleverna i Malmö med en frånvaro på 0–5 procent i årskurs 9 läsåret 2017/2018
uppnådde gymnasiebehörighet. Motsvarande resultat för eleverna med över 50
procent frånvaro är endast 15 procent. 20 procent av eleverna i Malmös grundskolor
är frånvarande mer än 10 procent av tiden i skolan. Därmed kan man konstatera att
skolfrånvaro är ett problem i Malmö stad som sänker skolresultaten och berövar
många barn en ljus framtid.
I förslaget till yttrande nämns det att manuella låssystem med nycklar byts ut till
elektroniska passersystem med taggar eller liknande. Den som arbetat med elever
vet att många elever glömmer både läromedel, taggar och digitala verktyg. Däremot
kan ingen elev glömma sitt ansikte hemma. Om utgångspunkten för digital teknik är
funktionalitet, vilket förslaget till yttrande menar att det är, så är ansiktsigenkänning
mer funktionell och lämplig än elektroniska passersystem när det gäller att hålla borta
obehöriga från skolbyggnader.
I förslaget till yttrande nämns det att Datainspektionen i februari har beslutat att
granska Skellefteå kommuns personuppgiftsbehandling vid projektet med
ansiktsigenkänning för närvarokontroll. Det man inte nämner i förslaget till yttrande är
att projektet även prisats i april av branschföreningen itSMF Sverige som ger ut
priset till bästa It Service Management-projekt.1

1

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=109&artikel=7197211
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När ansiktsigenkänning testades vid Anderstorpsgymnasiet i Skellefteå bedömde
Skellefteå kommun och företaget Tieto i en rapport, att lärarna skulle spendera 40 –
60 % mindre tid på att registrera elevernas närvaro, när systemet var utbyggt. Den
tiden kan lärarna ägna åt att undervisa.
Datainspektionens granskning är inte en legitim anledning till att avslå motionen
precis som Skolinspektionens granskningar inte är en anledning att stänga skolor.
Faktum är att ansiktsigenkänning som verktyg för att registrera närvaro har blivit
prisad och fått positiv respons av både elever, föräldrar och lärare.
Vi yrkar att förslaget till yttrande avslås.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

_____________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)

___________________________
Oliver Limachi (SD)

____________________________
Nichodemus Nilsson (SD)
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§

63

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.
Beslut

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






G-Tjänsteskrivelse GRNAU 190405 Gallringsframställan logopedjournaler
Gallringsframställan
Gallringsbeslut
Förslag till beslut GRNAU 190405 §37 Gallringsframställan gällande
logopedjournaler

Paragrafen är justerad
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§

64

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.
Beslut

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





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

Paragrafen är justerad
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§

65

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.
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.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden avger till stadsbyggnadskontoret yttrande i enlighet med
förvaltningens förslag.
2. Grundskolenämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Beslutsgång

Johanna Öfverbeck (MP), med instämmande av ordförande, Nima Gholam Ali Pour (SD)
och Sanna Axelsson (S), yrkar avslag till arbetsutskottets förslag till yttrande till förmån för
förvaltningens förslag till yttrande.
John Eklöf (M) yrkar att meningen "Med bakgrund av detta anser grundskolenämnden att
förslaget bör omarbetas för att möta det faktiska behovet av antalet skolplatser inom
detaljplanerat område, samt att det bör finnas en flexibilitet kopplat till antalet kvadratmeter
friyta per elev" läggs till på sida 1 i arbetsutskottets förslag till yttrande efter meningen
"Grundskolenämnden vill betona att förvaltningens verkliga behov innebär att tillräcklig yta
för en två paralleller åk. F-6 och fyra paralleller åk. 7-9, dvs upp till 780 skolplatser bör
tillskapas".
Ordförande ställer proposition på Johanna Öfverbecks (MP) yrkande om bifall till
förvaltningens förslag mot John Eklöfs (M) tilläggsyrkande och finner att
grundskolenämnden bifaller Johanna Öfverbecks (MP) yrkande.
Särskilda yttranden, reservationer

John Eklöf (M), Robert Lenir (M), Cecilia Barwén (M) och Sofie Andersson (M) anmäler
reservation och avser inkomma med en skriftlig reservation.
Johanna Öfverbeck (MP) avser inkomma med ett särskilt yttrande.
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Beslutet skickas till

Malmö stadsbyggnadskontor
Beslutsunderlag









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

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande
Grundskolenämnden, 2019-04-17
Detaljplan för del av fastigheten Fosie 162:25 i Fosie i Malmö
Diarienr: GRF-2019-8614
Vi noterar att det efter grundskolenämndens arbetsutskott har tillkommit en
skrivning om att behovet av skolplatser inom berörd fastighet är 780. Detta för
att moderater och liberaler är skeptiska till att barnen behöver så stor skolgård
som rekommenderas. Det är för oss i Miljöpartiet helt obegripligt att öppna upp
för att tränga in ytterligare 230 elever på en yta avsatt för 550 elever. Med 780
elever på samma tomt blir friytan 10,6 kvadratmeter per barn, vilket är långt
under Malmös riktlinjer och ännu längre bort från vad Boverket
rekommenderar. Då tas inte heller hänsyn till att ytterligare 230 elever troligen
kräver större skolbyggnad, då ytterligare mark behöver tas i anspråk. Någon
konsekvensbeskrivning av detta har vi inte sett till. Därför yrkade vi avslag på
att yttrande skulle innehålla denna skrivning.
Skolgården är en av få platser i staden som är reserverad för barns lek och
rörelse. En rymlig skolgård gör det möjligt för barnen att prova och utveckla
sina förmågor och vara fysiskt aktiva. WHO rekommenderar att barn ska vara
fysiskt aktiva minst en timme varje dag. Det påverkar deras fysiska hälsa, deras
motorik och en rad studier pekar också på att det är positivt för deras inlärning.
Forskning visar att en rymlig och varierad skolgård gör att barnen rör sig mer,
en rörelse som inte kan kompenseras av varken lärarledd rörelse eller att
skolpersonal följer med barnen till en närliggande park. Barnens spontana och
lustfyllda lek ger bäst fysisk aktivitet.
Malmö stads riktlinjer är redan i minsta laget, satta för att fungera i en växande
stad. Möjligheten att få göra undantag ner till 12 kvadratmeter per barn var
tänkt för de allra mest svårbyggda områdena i centrala staden, och är egentligen
för lite. 15 kvadratmeter, som är minimum i riktlinjerna i alla normala fall, är
hälften av vad Boverket rekommenderar.
Under nämndssammanträdet stod det klart för socialdemokraterna och
liberalerna att de inte hade en majoritet för sitt yttrande med skrivningen om
780 skolplatser och då valde de att istället lägga ett likalydande förslag som
miljöpartiet, som också vann gehör av en majoritet av ledamöterna. Vi förstår
dock att S och L hellre velat ha kvar skrivningen om 780 skolplatser.

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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För oss handlar detta om synen på barn och barns plats i staden. Miljöpartiet
tycker att Malmö ska byggas på barns villkor. Barnen ska ha plats att cykla, leka
och springa och vi tycker det är rimligt att bilar och betong får lämna plats till
gröna ytor som passar för lek och stoj. Det är för barnens skull vi kämpar för att
anpassa staden. För vem vill socialdemokraterna och liberalerna utforma
staden?

För Miljöpartiet de gröna
_____________________________
Johanna Öfverbeck, ledamot grundskolenämnden
Med instämmande av
_____________________________
Malte Roos, ersättare grundskolenämnden

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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Reservation
Grundskolenämnden 2019-04-17
Ärende GRF-2019-8614:
Detaljplan för del av fastigheten i Fosie 162:25 i Malmö
Enligt rubricerat förslag till detaljplan har grundskolenämnden fått möjlighet att yttra sig.
Planförslaget ger förutsättningar till att uppföra en grundskola för 550 elever med tillhörande
gymnastikhall och skolgård. Moderaterna välkomnar förslaget om en ny grundskola på
Lindängen men vi är samtidigt kritiska till hur den styrande minoriteten har valt att hantera
ärendet. Bakgrunden är att grundskoleförvaltningen tidigt har deklarerat att det faktiska
behovet av antal skolplatser i området kräver en grundskola för 780 elever. Samtidigt är
möjligheterna kraftigt begränsade till att bereda ytterligare skolplatser i närområdet och skulle
kräva en eventuell ombyggnad av Lindängeskolan, något som både skulle vara dyrare för
stadens skattebetalare, men också svårare att genomföra där stora grönytor och värdefull
åkermark hade behövts tas i anspråk. Moderaterna anser därmed att liggande förslag inte är
tillräckligt och yrkade på att nämnden skulle tydliggöra att planförslaget borde omarbetas för
att möta det faktiska behovet av antalet skolplatser inom detaljplanerat område, samt att det
bör finnas en flexibilitet kopplat till antalet kvadratmeter friyta per elev. Vi vill betona att en
översyn av friytan är ett av flera förslag för att utbud ska stå i paritet med det behov som finns
på Lindängen. Till vår förvåning valde den styrande minoriteten att yrka avslag på vårt
ändringsyrkande och valde även att stryka arbetsutskottets formulering, dvs att det verkliga
behovet uppgår till 780 skolplatser, vilket går stick i stäv med förvaltningens egen
bedömning.
Moderaterna står för en ansvarsfull skolutbyggnad där varje förälder och elev ska känna en
trygghet i att staden har en beredskap för framtida behov. Samtidigt väljer vi att understödja
förvaltningens bedömning och vår uppfattning är att planförslaget bör ta detta i beaktande.
Då vi inte fick gehör för vårt ändringsyrkande väljer vi att reservera till förmån för eget
förslag.

John Eklöf (M)

Robert Lenir (M)

Cia Barwén (M)

Med instämmande av
Anna Blixt Nerme (M)

Tina Hill (M)

Sofie Andersson (M)

24

§

66

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.
Beslut

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




Tjänsteskrivelse GRN 190417 Anmälan till huvudmannen enligt 6 kap 10 §
skollagen
Rapport GRN 190417 Anmälan till huvudmannen enligt 6 kap 10 § skollagen

Paragrafen är justerad
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§

67

Anmälan till huvudmannen enligt 7 kap 19a § skollagen

GRF-2019-10283
Sammanfattning

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

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




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

Paragrafen är justerad
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§

68

Anmälan av protokoll

GRF-2019-10285
Sammanfattning

Anmälan av protokoll från grundskolenämndens arbetsutskott den 5 april 2019.
Beslut

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



Grundskolenämndens arbetsutskotts protokoll 2019-04-05

Paragrafen är justerad
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§

69

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.
Beslut

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




Tjänsteskrivelse GRN 190417 Anmälan av delegationsbeslut
Rapport GRN 190417 Anmälan av delegationsbeslut

Paragrafen är justerad
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§

70

Anmälan av inkomna skrivelser

Sammanfattning

Anmälan av inkomna skrivelser.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
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
 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
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 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
Paragrafen är justerad
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§

71

Information från grundskoledirektören

Sammanfattning

Grundskoledirektören avger information om bland annat följande










Stadskontorets nya organisation.
Budgetarbetet.
Skolvalet.
Budskap till den nationella styrningen.
Samarbete med Göteborg och Stockholm.
Nio skolbibliotek i Malmö "i världsklass".
Skolverkets generaldirektör på besök i Malmö.
Befattningsprojekt för att skapa enhetlighet avseende befattningar inom
grundskolenämndens verksamhetsområde.
Utvärderingsenkät för friskolors syn på resursfördelningsmodellen.

Beslutsunderlag



Bildspel GRN 190417

Paragrafen är justerad

