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1.

Val av justerare

2.

Remiss angående Motion av Jörgen Grubb (SD) och Nima Gholam Ali Pour
(SD) om bättre studiero i våra skolor

GRF-2019-16189
Sammanfattning

I motionen föreslås bl.a. att grundskolenämnden ska utarbeta riktlinjer om hur skolpersonal
ska främja studiero och att grundskoleförvaltningen årligen ska redogöra för grundskolornas
ordningsregler för grundskolenämnden. Studiero är till stor del kopplad till undervisningens
kvalitet och lärmiljön utvärderas kontinuerligt som en del i huvudmannens och skolornas
systematiska kvalitetsarbete. Grundskoleförvaltningen bedömer att Malmö stads grundskolor
redan idag har möjlighet att vidta proaktiva och reaktiva åtgärder i syfte att uppnå trygghet
och studiero. Mot denna bakgrund föreslår grundskoleförvaltningen att grundskolenämnden
ska föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
Förslag till beslut

Grundskolenämnden föreslås besluta att
1. Grundskolenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande och skickar det till
kommunfullmäktige.
2. Grundskolenämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
anse motionen besvarad.
3. Grundskolenämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Beslutsunderlag






3.

G-Tjänsteskrivelse GRNAU 191011 Remiss angående Motion av Jörgen Grubb
(SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om bättre studiero i våra skolor
Förslag till yttrande GRNAU 191011 på remiss angående Motion av Jörgen Grubb
(SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om bättre studiero i våra skolor
Motion av Jörgen Grubb (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om bättre studiero
i våra skolor
Förslag till beslut §111 GRNAU Remiss angående Motion av Jörgen Grubb (SD)
och Nima Gholam Ali Pour (SD) om bättre studiero i våra skolor
Remiss angående Motion av Jörgen Grubb (SD) och Nima Gholam Ali Pour
(SD) om skriftligt omdöme i terminsbetygen

GRF-2019-16300
Sammanfattning

Grundskolenämnden har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att lämna ett yttrande gällande
en motion av Jörgen Grubb (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) avseende skriftliga
omdömen i terminsbetygen. Grundskoleförvaltningen bedömer att Malmö stads grundskolor
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redan idag har möjlighet att vidta proaktiva och reaktiva åtgärder i syfte att uppnå trygghet
och studiero. Vidare finns anledning att avvakta med en utredning då riksdagen i maj 2019
uppmanade regeringen att göra det möjligt för skolor att ge elever på högstadiet och
gymnasiet skriftliga ordningsomdömen i terminsbetygen.
Förslag till beslut

Grundskolenämnden föreslås besluta
1. Grundskolenämnden godkänner grundskoleförvaltningens förslag till yttrande och
skickar det till kommunfullmäktige.
2. Grundskolenämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
avslå motionen.
3. Grundskolenämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Beslutsunderlag






4.

G-Tjänsteskrivelse GRNAU 191011 Remiss angående motion av Jörgen Grubb
(SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om skriftligt omdöme i terminsbetygen
Förslag till yttrande GRNAU 191011 Remiss angående motion av Jörgen Grubb
(SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om skriftligt omdöme i terminsbetygen
Motion av Jörgen Grubb (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om skriftligt
omdöme i terminsbetygen
Förslag till beslut §113 GRNAU Remiss angående Motion av Jörgen Grubb (SD)
och Nima Gholam Ali Pour (SD) om skriftligt omdöme i terminsbetygen
Remiss angående Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali
Pour (SD) om slöjförbud i förskolan och grundskola

GRF-2019-18845
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har överlämnat en motion från Sverigedemokraterna, om slöjförbud i
förskolan och skolan, till bl.a. grundskolenämnden och förskolenämnden för yttrande.
Grundskoleförvaltningen anser att det inte är möjligt att införa ett generellt förbud för slöja
eftersom rätten att bära religiös klädsel är skyddad genom regeringsformen,
europakonventionen och diskrimineringslagen. Det är därav inte möjligt att införa ett förbud
mot slöja som har stöd i lag. Stor restriktivitet ska även gälla vid tillämpning av undantag. I
enstaka fall kan det finnas utrymme att förbjuda heltäckande slöja vid olika moment i
undervisningen och det är läraren tillsammans med rektor som från fall till fall ska avgöra om
klädseln väsentligt försvårar kontakten och samspelet mellan lärare och elever och därmed
uppfyller kraven för att kunna förbjuda heltäckande slöja vid något enstaka tillfälle.
Grundskoleförvaltningen föreslår därför att grundskolenämnden utifrån vad som ovan
beskrivits föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Förslag till beslut

Grundskolenämnden föreslås besluta
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1. Grundskolenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande och skickar det till
kommunfullmäktige.
2. Grundskolenämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
avslå motionen.
Beslutsunderlag






5.

G-Tjänsteskrivelse GRNAU 191011 Remiss angående Motion av Magnus Olsson
(SD) och Nima Gholam Ali Pour om slöjförbud i förskolan och grundskola
Förslag till yttrande GRNAU 191011 Remiss angående Motion av Magnus Olsson
(SD) och Nima Gholam Ali Pour om slöjförbud i förskolan och grundskola
Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om slöjförbud i
förskolan och grundskola
Förslag till beslut §112 GRNAU Remiss angående Motion av Magnus Olsson (SD)
och Nima Gholam Ali Pour om slöjförbud i förskolan och grundskola
Remiss Nulägesbild av Malmö stads insatser mot hedersproblematik

GRF-2019-17224
Sammanfattning

Grundskolenämnden har mottagit ett förslag på hur det fortsatta arbetet mot hedersrelaterat
våld och förtryck kan bedrivas i Malmö stad. Den övergripande målsättningen med
remissförslagen är att ”förbättra situationen för de malmöbor som utsätts genom att arbeta
förebyggande mot våld och förtryck samt att utveckla och ge adekvat stöd till de som
utsätts”. Förslaget utgår även från Studien Örebro universitet genomfört.
Grundskolenämnden är ombedd att yttra sig gällande förslaget och särskilt ta ställning till
förslagens genomförbarhet, hur insatserna bör och kan utgöra del av ordinarie verksamhet,
samt om och hur samverkan över staden kan formaliseras. I förslaget framkommer det att
verksamheterna behöver både fördjupad och grundläggande kunskap för att ha beredskap
och kompetens för att kunna uppmärksamma hedersproblematiken, främjande och
förebyggande. Skolnämnderna föreslås ansvara för planering och genomförande för den
insatsen.
Förslag till beslut

Grundskolenämnden föreslås besluta
1. Grundskolenämnden godkänner grundskolenämndens arbetsutskotts förslag till
yttrande.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse GRNAU 191011 Nulägesbild av Malmö stads insatser mot
hedersproblematik
Förslag till yttrande GRN 191023 Nulägesbild av Malmö stads insatser mot
hedersproblematik
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6.

Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och samhällets utmaningar
2018 Malmö stad
Protokollsutdrag KS AU § 392 Nulägesbild av Malmö stads insatser mot
hedersproblematik
Tjänsteskrivelse KSAU 190610 § 392 Nulägesbild av Malmö stads insatser mot
hedersproblematik
Remissbrev, nämnder Nulägesbild av Malmö stads insatser mot hedersproblematik
Förslag till beslut §109 GRNAU Remiss Nulägesbild av Malmö stads insatser mot
hedersproblematik
Remiss angående motion från Charlotte Bossen (C) om att anställa en
samordnare för att hjälpa och stödja HBTQ-personer som blir utsatta för
våld eller trakasserier i hederns namn

GRF-2019-15026
Sammanfattning

Förslag om att anställa en samordnare för att hjälpa och stödja HBTQ-personer som blir
utsatta för våld eller trakasserier i hederns namn.
Förslag till beslut

Grundskolenämnden föreslås besluta
1. Grundskolenämnden godkänner grundskoleförvaltningens förslag till yttrande och
skickar det till kommunfullmäktige.
2. Grundskolenämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
avslå motionen.
Beslutsunderlag






7.

G-Tjänsteskrivelse GRNAU 191011 Motion från Charlotte Bossen (C) om att
anställa en samordnare för att hjälpa och stödja HBTQ personer som blir utsatta
för våld eller trakasserier i hederns namn
Förslag till yttrande GRNAU 191011 Motion från Charlotte Bossen (C) om att
anställa en samordnare för att hjälpa och stödja HBTQ personer som blir utsatta
för våld eller trakasserier i hederns namn
Motion från Charlotte Bossen (C) om att anställa en samordnare för att hjälpa och
stödja HBTQ personer som blir utsatta för våld eller trakasserier i hederns namn
Förslag till beslut §110 GRNAU Remiss angående motion från Charlotte Bossen
(C) om att anställa en samordnare för att hjälpa och stödja HBTQ-personer som
blir utsatta för våld eller trakasserier i hed
Remiss Granskning av utbildning för nyanlända elever i grundskolan
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GRF-2019-17226
Sammanfattning

Malmö stadsrevision har granskat utbildning för nyanlända elever i grundskolan. Den
sammanfattande bedömningen är att utbildningen för nyanlända elever bedrivs på ett inte
helt ändamålsenligt och lagenligt sätt. Vidare är bedömningen att grundskolenämnden följer
upp, analyserar och vidtar åtgärder vid behov gällande utbildningen för nyanlända elever, men
att det finns viktiga utvecklingsområden.
Grundskoleförvaltningens förslag till yttrande ger svar på vilka åtgärder som avses att vidtas
med anledning av de bedömningar och rekommendationer som redovisas i rapporten. Det
framgår även när åtgärderna senast ska vara genomförda. Granskningens bedömning bidrar
som ett viktigt underlag för grundskoleförvaltningens kontinuerliga kvalitets- och
utvecklingsarbete inom ramen för det strategiska ramverket ”Varje elevs bästa skola”.
Förslaget är att grundskolenämnden godkänner grundskoleförvaltningens förslag till yttrande.
Förslag till beslut

Grundskolenämnden föreslås besluta
1. Grundskolenämnden godkänner grundskoleförvaltningens förslag till yttrande.
Beslutsunderlag







8.

G-Tjänsteskrivelse GRNAU 191011 Remiss Granskning av utbildning för
nyanlända elever i grundskolan
Förslag till yttrande GRNAU 191011 Remiss Granskning av utbildning för
nyanlända elever i grundskolan
Remiss Granskning av utbildning för nyanlända elever i grundskolan
Fördjupad granskning - Utbildning för nyanlända elever i grundskolan 190617
Förslag till beslut §105 GRNAU Remiss Granskning av utbildning för nyanlända
elever i grundskolan
Uppföljning av internkontrollplan 2019 – Granskning avseende
avtalshantering

GRF-2019-8100
Sammanfattning

Granskningen av avtalshanteringen gäller de frågor som vid självskattning i en tidigare
granskning 2017 ansågs som delvis förbättringsområden. Sammanfattningsvis anser
grundskoleförvaltningen att vidtagna åtgärder gett positiva effekter. Bedömningen är att alla
undersökta områden nu är tillfredsställande.
Förslag till beslut

Grundskolenämnden föreslås besluta
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1. Grundskolenämnden godkänner föreliggande granskning avseende avtalshantering.
Beslutsunderlag





9.

G-Tjänsteskrivelse GRNAU 191011 Uppföljning av internkontrollplan 2019 Granskning avseende avtalshantering
Uppföljning av internkontrollplan 2019 - Granskning avseende bristande
avtalshantering
Förslag till beslut §114 GRNAU Uppföljning av internkontrollplan 2019 –
Granskning avseende avtalshantering
Nämndinitiativ från Nima Gholam Ali Pour (SD) angående skolfotografering

GRF-2019-25006
Sammanfattning

Sverigedemokraterna har inkommit med ett nämndinitiativ angående skolfotografering i
grundskolan. I initiativet föreslås följande:
1. Att grundskolenämnden uppdrar till grundskoleförvaltningen att utreda upprättandet
av en GDPR-säker process omkring skolfotografering i Malmö.
2. Att frågan om skolfotograferingens avskaffande behandlas i grundskolenämnden.
Beslutsunderlag


10.

Nämndinitiativ från Sverigedemokraterna angående skolfotografering
Anmälan till huvudmannen enligt 6 kap. 10 § skollagen

GRF-2019-26837
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



11.

Tjänsteskrivelse GRN 191023 Anmälan till huvudmannen enligt 6 kap. 10 §
skollagen
Rapport GRN 191023 Anmälan till huvudmannen enligt 6 kap. 10 § skollagen
Anmälan till huvudmannen enligt 7 kap. 19a § skollagen
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GRF-2019-26838
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 tagits del av anmälan till huvudmannen enligt 7 kap. 19a §
skollagen och lägger den till handlingarna.
Beslutsunderlag



12.

Tjänsteskrivelse GRN 191023 Anmälan till huvudmannen enligt 7 kap. 19a §
skollagen
Rapport GRN 191023 Anmälan till huvudmannen enligt 7 kap. 19a § skollagen
Anmälan av delegationsbeslut

GRF-2019-26840
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
1. Grundskolenämnden har tagit del av anmälan av delegationsbeslut och lägger den till
handlingarna.
Beslutsunderlag




13.

Tjänsteskrivelse GRN 191023 Anmälan av delegationsbeslut
Rapport GRN 191023 Anmälan av delegationsbeslut
Rapport GRN 191023 Anmälan av tilläggsbeslut september 2019
Anmälan av protokoll

GRF-2019-26842
Sammanfattning

Anmälan av protokoll från grundskolenämndens arbetsutskotts sammanträde den 11 oktober
2019.
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Förslag till beslut

Grundskolenämnden föreslås besluta
1. Grundskolenämnden godkänner anmälan av protokoll från grundskolenämndens
arbetsutskott den 11 oktober 2019.
Beslutsunderlag


14.

Protokoll grundskolenämndens arbetsutskott 191011
Anmälan av inkomna och avgivna skrivelser

Sammanfattning

Anmälan av inkomna och avgivna skrivelser.
Förslag till beslut

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

 GRF-2019-22446-1 Protokollsutdrag § 125 Rapport för uppföljning av kemikaliekrav
i avtal för leksaker, skapandematerial och idrottsmaterial
 GRF-2019-22446-2 Rapport Uppföljning av kemikaliekrav i avtal för leksaker,
skapandematerial och idrottsmaterial
 GRF-2019-22649-1.1
Årsrapport 2018 - Strategisk utvecklingsplan för
arbetet mot diskriminering i Malmö stad
 GRF-2019-22649-1.2
Tjänsteskrivelse KSAU 190805 Årsrapport 2018
Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering i Malmö stad
 GRF-2019-22649-1.3
Bilaga Årsrapport 2018 Antidiskriminering Malmö stads arbete för lika rättigheter och möjligheter
 GRF-2019-22649-1.4
Protokoll Beslut KF 190905 §173 med särskilt
yttrande från (M+C) och (SD).
 GRF-2019-22664-1.1
Tjänsteskrivelse KSAU 190805 Policy för
marksanering
 GRF-2019-22664-1.2
protokoll. Beslut KF 190905 § 172 med särskilt
yttrande från (M+C) och (SD)
 GRF-2019-22603-1.1
Årsrapport 2018 Utvecklingsplan för arbetet med
barnets rättigheter i Malmö stad.
 GRF-2019-22603-1.2
Tjänsteskrivelse KSAU 190805 Årsrapport 2018
Utvecklingsplan för arbetet med barnets rättigheter i Malmö stad.
 GRF-2019-22603-1.3
Protokollsutdrag § 174 årsrapport 2018
utvecklingsplan för arbetet med barnets rättigheter i Malmö stad
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 GRF-2019-22881-1.1
Tjänsteskrivelse KSAU 190805 Motion av Magnus
Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om att testa och utveckla
ansiktsigenkänning på Malmö stads skolor
 GRF-2019-22881-2 Protokollsutdrag.§179 Motion av Magnus Olsson (SD) och
Nima Gholam Ali Pour (SD) om att testa och utveckla ansiktsigenkänning på Malmö
stads skolor.
 GRF-2019-23225-1 Cirkulär Sveriges kommuner och Landsting
Budgetpropositionen 2020 och höständringsbudgeten för 2019
 GRF-2019-23413-1 Protokollsutdrag § 203 Ansökan av medel för genomförande av
åtgärder som verkar för utfasning av mikroplast från konstgräsplaner och
gummigranulat
 GRF-2019-23413-2 Tjänsteskrivelse KSAU 190902 Ansökningar om medel för
genomförande av åtgärder som verkar för utfasning av mikroplast från
konstgräsplaner och gummigranulat
 GRF-2019-23415-1 Protokollsutdrag § 204 Ansökan om objektsgodkännande för
renovering av Heleneholms sporthall, Heleneholm 4
 GRF-2019-23415-2 Tjänsteskrivelse KSAU 190902 Ansökan från servicenämnden
om objektsgodkännande för renovering av Heleneholms sporthall
 GRF-2019-23425-1 Protokollsutdrag § 211 Intern kontroll - gemensamma
granskningsområden för verksamhetsår 2020
15.

Information om Varje elevs bästa skola och förbättringar i styr- och
ledningssystemet

Sammanfattning

Malin Ullman, strateg, informerar om arbetet med Varje elevs bästa skola och förbättringar i
grundskoleförvaltningens och Malmö stads styr- och ledningssystem.
16.

Information om grundskoleförvaltningens arbete med kränkande behandling
enligt 6 kap. 10 § skollagen

Sammanfattning

Utredningssekreterare Lotta Herz, Magela Fuentes Gonzalez och Eric Grundström, samt
rektor Jenny Bergwall informerar om grundskoleförvaltningens arbete med att förebygga
kränkande behandling.

