1

Malmö stad

Grundskolenämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2019-10-23 kl. 09:00-12:00

Plats

Grundskoleförvaltningen, Rönnblomsgatan 6A, Vån 9, Sal C9-1

Beslutande ledamöter

Sara Wettergren (L) (Ordförande)
Sanna Axelsson (S) (Vice ordförande)
John Eklöf (M) (Andre vice ordförande)
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)
Arzu Erden (S) ersätter Mubarik Mohamed Abdirahman (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Håkan Mikael Nilsson (S)
Teba Awni (S) §§152-165
Charlotte Hedendahl (L)
Helena Olsson (V)
Sofie Andersson (M)
Tina Hill (M) §§152-157, §159, §166
Nichodemus Nilsson (SD) §§152-158, §166
Oliver Limachi Hinojosa (SD)

Övriga närvarande

Erik Kytömäki (Sekreterare)
Helena Quarfood (Personalrepresentant, Lärarförbundet)
Åsa Petersson (Personalrepresentant, Kommunal)
Johan Åström (Personalrepresentant, Lärarnas riksförbund)
Laila Herner (Enhetschef, Kanslienheten)
Helena Plantin (Enhetschef, Kvalitets- och utredningsenheten)
Jenny Cederbom (Kommunikatör)
Jan Walhagen (Utvecklingssamordnare)
Magela Fuentes Gonzalez (Utredningssekreterare)
Lotta Herz (Utredningssekreterare)
Henrik Bengtsson (Utredningssekreterare)
Karin Boeryd (Förvaltningsjurist) §§152-160
Cajsa Malmström (Studentmedarbetare)
Eva Hallberg (Enhetschef, Pedagogisk inspiration) §§158-159
Beata Engels Andersson (Enhetschef, Språkcentralen) §§158-160

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Erik Kytömäki
Ordförande

...........................................

…………………………………

Sara Wettergren (L)
Justerande

...........................................

John Eklöf (M)

…………………………………

2

Karin Andersson (Projektledare) §§158-160
Mats Johnsson (Enhetschef, Digitaliseringsenheten) §§161-162
Martin Lundqvist (Projektledare) §§161-162
Malin Ullman (Strateg) §§161-166
Eric Grundström (Utredningssekreterare) §§161-166
Utses att justera

John Eklöf (M)

Justeringen

2019-10-30

Protokollet omfattar

§§152-166

3

ÄRENDELISTA
§152
§153
§154
§155
§156
§157
§158
§159
§160
§161
§162
§163
§164
§165
§166

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
Remiss angående Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour
(SD) om slöjförbud i förskolan och grundskola
Uppföljning av internkontrollplan 2019 – Granskning avseende avtalshantering
Anmälan till huvudmannen enligt 6 kap. 10 § skollagen
Anmälan till huvudmannen enligt 7 kap. 19a § skollagen
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
Remiss Granskning av utbildning för nyanlända elever i grundskolan
Nämndinitiativ från Nima Gholam Ali Pour (SD) angående skolfotografering
Anmälan av delegationsbeslut
Anmälan av protokoll
Anmälan av inkomna och avgivna skrivelser
Information om Varje elevs bästa skola och förbättringar i styr- och
ledningssystemet
Information om grundskoleförvaltningens arbete med kränkande behandling
enligt 6 kap. 10 § skollagen

4

§

152

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.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden godkänner grundskoleförvaltningens 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.
Särskilda yttranden, reservationer

Nima Gholam Ali Pour (SD) och Ulf Blomström (SD) anmäler reservation och avser
inkomma med en skriftlig reservation.
Johanna Öfverbeck (MP) och Lisa Stolpe (V) anmäler muntlig reservation.
John Eklöf (M), Robert Lenir (M) och Cecilia Barwén (M), med instämmande av Joacim
Ahlqvist (C) avser inkomma med ett särskilt yttrande.
Yrkanden

Nima Gholam Ali Pour (SD) yrkar avslag på grundskoleförvaltningens förslag till yttrande,
samt att grundskolenämnden ska föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
bifalla motionen.
Johanna Öfverbeck (MP) yrkar att grundskolenämnden ska föreslå kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Ordförande yrkar bifall till grundskoleförvaltningens förslag till yttrande, samt att
grundskolenämnden ska föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse
motionen besvarad.
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Beslutsgång

Ordförande finner att det finns tre förslag till beslut. Dels Nima Gholam Ali Pours (SD)
förslag att avslå förvaltningens beslut och att föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen. Dels Johanna Öfverbers (MP) förslag att föreslå
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. Dels ordförandes
förslag att bifalla liggande förslag till beslut.
Ordförande ställer de tre förslagen mot varandra och finner att grundskolenämnden bifaller
grundskoleförvaltningens förslag till beslut, samt föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag






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

Paragrafen är justerad
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Reservation
Grundskolenämnden 2019-10-23
Ärende: GRF-2019-16189

Remiss angående Motion av Jörgen Grubb (SD) och Nima Gholam Ali Pour
(SD) om bättre studiero i våra skolor
Enligt grundskolenämndens yttrande så verkar allting gå åt rätt håll när det gäller
studieron i Malmös grundskolor. Enligt yttrandet finns det brister i trygghet och
studiero men det specificeras inte vad man ska göra åt saken.
I januari krävde Barn- och elevombudet att Malmö stad skulle betala 25 000 kr i
skadestånd för att en elevassistent hade dragit ut en elev som störde lektionen.
Antalet anmälningar om elever som kränkts av lärare har nästan fördubblats på fem
år. 2013 kom 475 anmälningar in till Skolinspektionen. 2017 var siffran 808.
I grundskolenämndens yttrande erkänns inte denna problematik överhuvudtaget. Det
är allmänt känt att många lärare behöver mer stöd för att veta hur de ska agera för att
skapa studiero, speciellt när det finns elever som visar ett extremt stökigt beteende.
Enligt Lärarnas Riksförbunds arbetsmiljöenkät har 1 av 10 lärare i Malmö blivit
utsatta för fysiskt våld på sina arbetsplatser, av elever. Problemen i Malmö när det
gäller bristen på studiero och trygghet i skolorna är enorma.
Att med detta som bakgrund utarbeta riktlinjer omkring hur skolpersonal ska främja
studiero borde vara en självklarhet. Beklagligt nog avvisar grundskolenämnden detta
förslag
Det är även märkligt att grundskolenämnden i yttrandet avvisar motionärernas förslag
att skolornas ordningsregler ska redogöras för huvudmannen. Grundskolenämnden
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vill helt och hållet abdikera från sin roll som huvudman för grundskoleverksamheten.
Lärarna genomför undervisningen och rektorn har ett särskilt ansvar enligt Skollagen,
men huvudmannen ska bära det yttersta ansvaret för all verksamhet i skolan.
En satsning på studiero i enlighet med motionen är enligt Sverigedemokraterna
nödvändig. Det måste tydliggöras vad vi menar med studiero, vad vi förväntar oss av
lärare och rektorer och vad vi förväntar oss av eleverna, när det gäller hur de ska
bidra till att skolorna blir en plats där det är möjligt att studera.
Vi yrkar att grundskolenämnden ska avslå förslaget till yttrande och bifalla motionen.
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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Särskilt yttrande

Grundskolenämnden 2019-10-23
Ärende GRF-2019-16189: Remiss angående Motion av Jörgen
Grubb (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om bättre studiero i
våra skolor
Moderaterna och Centerpartiet vill genom detta särskilda yttrande belysa vår kritik kring hur den
styrande minoriteten ser på studiero och den omfattande ordningsproblematiken i våra skolor.
Enligt skollagen ska alla elever tillförsäkras en trygg och stödjande skolmiljö.
Diskrimineringslagen och skollagen anger att skolan ska arbeta mot diskriminering och
kränkande behandling. Det är viktigt för elevernas trygghet och trivsel att det finns ett
förebyggande arbete för detta samt att det finns tydliga rutiner för vad som gäller i skolan.
Därutöver krävs det att vi kan garantera studiero för alla elever, vilket skolinspektionen definierar
som att elever genom undervisningen fokuserar på lärandet och att störande inslag minimeras.
Den svenska skolan har omfattande problem med ordningsstörningar och Sverige sticker ut
jämfört med många andra länder inom OECD. Enligt en nyligen genomförd undersökning
uppger 38 procent av de tillfrågade eleverna att det var stökigt i klassrummet och att det påverkar
deras möjligheter till lärande. Malmö är inte ett undantag och staden har under decennier haft
problem med allvarliga ordningsstörningar, där antalet fall av kränkande behandling ökar,
samtidigt som fallen blir grövre och sjunker allt längre ner i åldrarna. Samtidigt som det finns
signaler om att arbetsmiljön för våra lärare brister där stress, hot och våld tillhör vardagen.
Situationen är ohållbar och det krävs en politisk beslutsamhet för att vända utvecklingen som
påverkar våra elevers möjlighet att tillskansa sig kunskaper, samtidigt som det försämrar
arbetsmiljön för våra lärare. För bristen på ordning drabbar alla, men främst de som redan
kommer från utsatta miljöer, till exempel de som också har svårt att få studiero hemma. För dessa
barn är det särskilt viktigt att skolan klarar av att förmedla de kunskaper som rustar dem för
vuxen- och arbetslivet.
Vid sidan av detta behöver grundskoleförvaltningen stärka tillämpandet av disciplinära åtgärder
enligt skollagen. Vilket inkluderar tillsägelser, skriftliga varningar, kvarsittning, avstängningar samt
att tillämpa principen att den elev som grovt kränker en annan elev eller utför annan typ av
otillåten handling alltid ska tvingas byta skola. För skolan ska alltid stå bakom den som blir utsatt
för brottsliga handlingar och det är förvånande att detta inte sker idag. Det är inte realitsikt att
tro att vi kan garantera studiero genom förebyggande arbete när vi har skolor där
ordningsstörningarna är så pass omfattande. Vi behöver börja i rätt ände och först ge
vuxenvärlden rätt verktyg för att kunna återfå kontrollen i skolan.
John Eklöf (M)

Robert Lenir (M)

Cia Barwén (M)

Med instämmande av
Sofie Andersson (M)

Tina Hill (M)

Joacim Ahlqvist (C)
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§

153

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
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.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
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.
Reservationer

Nima Gholam Ali Pour (SD) och Ulf Blomström (SD) anmäler reservation och avser
inkomma med en skriftlig reservation.
Yrkanden

Nima Gholam Ali Pour (SD) yrkar avslag till grundskoleförvaltningens förslag till yttrande,
samt att grundskolenämnden ska föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
bifalla motionen.
Sanna Axelsson (S) yrkar bifall till grundskoleförvaltningens förslag till yttrande, samt att
grundskolenämnden ska föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå
motionen.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Dels Nima Gholam Ali Pours (SD)
förslag att avslå förvaltningens förslag till yttrande och att föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen. Dels Sanna Axelssons (S) förslag att bifalla liggande
förslag till beslut.
Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och finner att grundskolenämnden bifaller
grundskoleförvaltningens förslag till beslut, samt föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen.
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Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag






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

Paragrafen är justerad
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Reservation
Grundskolenämnden 2019-10-23
Ärende: GRF-2019-16300

Remiss angående Motion av Jörgen Grubb (SD) och Nima Gholam Ali Pour
(SD) om skriftligt omdöme i terminsbetygen
Som det står i grundskolenämndens yttrande finns det svårigheter omkring att
huvudmannen ska införa skriftliga ordningsomdömen i grundskolorna.
Det är just därför Sverigedemokraterna föreslår i sin motion att frågan ska utredas.
Det är inte så att det är omöjligt att införa skriftliga ordningsomdömen i
grundskolorna. Däremot saknas det en vilja att utreda frågan för att övervinna de
hinder som skulle försvåra förslaget.
Sverigedemokraterna anser att skriftliga ordningsomdömen har en formativ funktion
gentemot både elever och vårdnadshavare. Det är viktigt att en elev får rätt stöd när
han/hon bryter mot skolans ordningsregler.
Om det inte blir några konsekvenser när elever bryter mot ordningsregler, så
fortsätter eleven och bryter mot etiska och moraliska regler samt samhällets lagar.
Redan i skolan måste elever förstå att det har sina konsekvenser när man bryter
skolans ordningsregler.
Självklart är det möjligt att införa ett sådant omdöme. De eventuella hinder som finns
går att komma omkring genom att man utreder ett förslag. Däremot vill
Socialdemokraterna och Liberalerna inte ha ordningsomdömen i Malmös skolor.
Vi yrkar avslag på förslaget till yttrande och bifall till motionen.
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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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§

154

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.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande och skickar det till
kommunfullmäktige.
2. Grundskolenämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
avslå motionen.
Reservationer

Nima Gholam Ali Pour (SD) och Ulf Blomström (SD) anmäler reservation och avser
inkomma med en skriftlig reservation.
Yrkanden

Nima Gholam Ali Pour (SD) yrkar avslag till grundskoleförvaltningens förslag till yttrande,
samt att grundskolenämnden ska föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
bifalla motionen.
Sanna Axelsson (S) yrkar bifall till grundskoleförvaltningens förslag till beslut, samt att
grundskolenämnden ska föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå
motionen.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Dels Nima Gholam Ali Pours (SD)
förslag att avslå förvaltningens förslag till beslut och att föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen. Dels Sanna Axelssons (S) förslag att bifalla liggande
förslag till beslut.
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Ordförande ställer de två förslagen till beslut mot varandra och finner att
grundskolenämnden beslutar att bifalla grundskoleförvaltningens förslag till beslut, samt
föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag






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

Paragrafen är justerad
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Reservation
Grundskolenämnden 2019-10-23
Ärende: GRF-2019-18845

Remiss angående Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour
(SD) om slöjförbud i förskolan och grundskolan
I grundskolenämndens yttrande kastar man runt begrepp som religionsfrihet och
mänskliga rättigheter utan att förstå dessa begrepps innebörd. Grundskolenämnden
är fräck nog att påstå att de står upp för barnens religionsfrihet. I yttrandet kan man
läsa att:
”Respekt ska därför visas för enskilda barns och elevers val av klädsel och liknande,
särskilt när det är fråga om religiöst betingade uttryck”.
Att vi har politiker i Sverige som är så naiva att de tror att barnen har tagit på sig den
muslimska slöjan frivilligt, är skrämmande. Hur kommer det sig att det är bara tjejer
som tar på sig slöjan? Varför finns det inga killar som frivilligt tar på sig den
muslimska slöjan? Förklaringen till detta är att det inte är frivilligt. Muslimska kvinnor
tvingas bära slöja på grund av sitt kön. Slöjan är en symbol som visar att det är
männen som kontrollerar dessa kvinnor och att de inte är fria.
De barn som tvingas bära slöja kommer oftast från länder där slöjan på ett mycket
tydligt sätt är en symbol för förtryck. Vad slöjan symboliserar ändras inte vid Sveriges
gränser. Även i svenska skolor är slöjan en symbol för förtryck.
Vi yrkar avslag på förslaget till yttrande och bifall till motionen.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

16

_____________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)

____________________________
Ulf Blomström (SD)

___________________________
Nichodemus Nilsson (SD)

____________________________
Oliver Limachi (SD)
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§

155

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.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden godkänner föreliggande granskning avseende avtalshantering.
Beslutsunderlag





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

Paragrafen är justerad
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§

156

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.
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 191023 Anmälan till huvudmannen enligt 6 kap. 10 §
skollagen
Rapport GRN 191023 Anmälan till huvudmannen enligt 6 kap. 10 § skollagen

Paragrafen är justerad
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§

157

Anmälan till huvudmannen enligt 7 kap. 19a § skollagen

GRF-2019-26838
Sammanfattning

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

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




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

Paragrafen är justerad
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§

158

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.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden godkänner grundskolenämndens arbetsutskotts förslag till
yttrande och skickar det till kommunstyrelsen.
Särskilda yttranden, reservationer

John Eklöf (M), Robert Lenir (M), Cecilia Barwén (M) och Joacim Ahlqvist (C) anmäler
reservation och avser inkomma med en gemensam skriftlig reservation.
Nima Gholam Ali Pour (SD) och Ulf Blomström (SD) anmäler reservation och avser
inkomma med en skriftlig reservation.
Lisa Stolpe (V) avser inkomma med ett särskilt yttrande.
Johanna Öfverbeck (MP) avser inkomma med ett särskilt yttrande.
Yrkanden

Nima Gholam Ali Pour (SD) yrkar, med instämmande av John Eklöf (M), avslag till
grundskoleförvaltningens förslag till yttrande.
Ordförande yrkar bifall till grundskoleförvaltningens förslag till yttrande.
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Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Dels Nima Gholam Ali Pours (SD)
förslag att avslå förvaltningens förslag till beslut. Dels ordförandes förslag att bifalla liggande
förslag till beslut.
Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och finner att grundskolenämnden bifaller
grundskoleförvaltningens förslag till yttrande.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag









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

Paragrafen är justerad
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Reservation
Grundskolenämnden 2019-10-23
Ärende: GRF-2019-17224

Remiss Nulägesbild av Malmö stads insatser mot hedersproblematik
I rapporten ”Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och samhällets
utmaningar” framkommer det att ungdomar som är utsatta för hedersrelaterat våld
och förtryck söker i första hand stöd och hjälp från någon vuxen i skolan.
Grundskolenämnden hade i sitt yttrande möjligheten att höja ambitionen när det
gäller stöd och hjälp till alla dem som söker sig till skolan när de utsätts för
hedersvåld. Grundskolenämnden väljer att inte höja ambitionsnivån. Även de
föreslagna kompetenshöjande insatserna ska enligt grundskolenämndens yttrande
vara webbaserade.
Sverigedemokraterna kan inte stödja ett yttrande som inte ser allvaret i att var femte
elev i årskurs nio i Malmö lever med oskuldsnormen, vilket innebär att var femte elev
i årskurs nio anser att ens sexualitet är kontrollerad av familjen.
Dessutom är det bedrövligt att grundskolenämnden fortfarande vägrar acceptera att
hedersvåldet finns. Begreppet ”hedersrelaterat våld och förtryck” beskrivs i yttrandet
som ”omdiskuterat”. Dessutom menar man i yttrandet att begreppet kan leda till att
grupper ställs mot varandra. Det är sådana resonemang som i decennier har sett till
att de som utsätts för hedersvåld inte får stöd från samhället.
Vi yrkar avslag på förslaget till yttrande.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.
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_____________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)

____________________________
Ulf Blomström (SD)

___________________________
Nichodemus Nilsson (SD)

____________________________
Oliver Limachi (SD)
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Vänsterpartiet
Särskilt yttrande
Grundskolenämnden 20191023
Ärende nr 5 “Remiss Nulägesbild av Malmö stads insatser mot
hedersproblematik”
Vänsterpartiet ser mycket allvarligt på att ca 30 % av Malmös niondeklassare
idag lever med någon form av hedersrelaterat våld och/eller förtryck. Att så
många unga människor lever med begränsningar av sina fri- och rättigheter är
mycket oroväckande.
Vänsterpartiet vill betona vikten av att kunskaps- och kompetenshöjande
insatser erbjuds grundskolans personal. Vi menar att personalen behöver
grundläggande och fördjupad kunskap inom området för att kunna
uppmärksamma hedersproblematik och arbeta både främjande och
förebyggande.
Vi anser att det är bra att Arbetsmarknads- och socialnämnden har ett fortsatt
samordningsansvar för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck och att
arbetet sker i samråd med PI.
Dock tror vi inte att det är en framkomlig väg att lägga ansvaret för att kunskapen
implementeras på skolorna på de sk processtödjarna. Dessa pedagoger har redan
idag svårt att få tiden att räcka till för sitt ordinarie uppdrag; att undervisa elever.
Istället menar vi att grundskolan bör ta in professionell kompetens på området
som idag finns både inom Malmö stad och inom civilsamhället (diverse
organisationer) för att ge kompetenshöjande insatser till grundskolans personal.
Malmö 20191023
Lisa Stolpe, ledamot i grundskolenämnden
Med instämmande av
Helena Olsson, ersättare i grundskolenämnden
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Särskilt yttrande
Grundskolenämnden, 2019-10-23
Remiss Nulägesbild av Malmö stads insatser mot hedersproblematik
Diarienr: GRF-2019-17224
I ett jämställt Malmö är det fullständigt oacceptabelt att delar av Malmös
befolkning dagligen får sina mänskliga rättigheter kränkta och sina liv
begränsade. Hederskartläggningen som gjordes 2017-2018, på intiativ av
Miljöpartiet, visar tydligt att allt för många barn och unga i Malmö drabbas av
hedersstrukturer, såsom kontroll, begränsninga, hot och våld. Barn som
behöver hjäp och stöd väljer oftare att anförtro sig till skolans personal. Det är
därför mycket viktigt att all personal i skolan har utbildning i att upptäcka
misstänkt hedersförtryck och möta barnets behov av stöd och skydd.
Det är glädjande att se att insatser som Miljöpartiet tog initiativ till föregående
mandatperiod fortfarande är relevanta och skalas upp. Medvetandet i Malmö
stads verksamheter har höjts efter kartläggningen, vilket är bra. Det finns mer
arbete kvar att göra, och politiker likväl som förvaltningar måste fortsätta sätta
fokus på problematiken. Vi i Miljöpartiet kommer fortsätta att bevaka frågan.

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 2019-10-23
Ärende GRF-2019-17224: Remiss Nulägesbild av Malmö stads
insatser mot hedersproblematik
Grundskolenämnden har att ta ställning kring förslag för hur det fortsatta arbetet mot
hedersrelaterat våld och förtryck ska bedrivas i Malmö Stad. Utgångspunkten är att staden ska
arbeta förebyggande och skapa förutsättningar för att ge stöd åt personer som drabbas av
hederskultur. Moderaterna och Centerpartiet välkomnar att alla insatser som syftar till att
bekämpa denna allvarliga inskränkning i grundläggande fri- och rättigheter. Men vi ser allvarligt
på att grundskoleförvaltningen och Malmö stad inte tar frågan på ett tillräckligt stort allvar. De
förslag som grundskolenämnden har att ta ställning till grundar sig delvis i en studie från Örebros
universitet. Även om vi anser att studien lyfter ett antal viktiga slutsatser så kommer den alldeles
försent. Bakgrunden är tidigare konflikter och avhopp inom forskningsgruppen som har sin
grund i hur hederproblematiken ska definieras och vad det egentligen innebär.
Ett resultat av den kvantitativa delstudien visar att 20% av Malmös niondeklassare lever med
oskuldsnormen, samt att 9% lever med en våldsnorm. Vidare påvisar studien att 30% av pojkarna
som lever med en oskuldsnorm har en negativ syn på att Sverige har en lagstiftning som ger män
och kvinnor lika rättigheter. Enligt skolinspektionen har skolan ett dubbelt uppdrag som består i
att förmedla och förankra både kunskaper och demokratiska värden. Det handlar om att utbilda
medvetna och kompetenta samhällsmedlemmar som enligt demokratins ideal kan hantera den
kunskap och värdegrund som det svenska samhället vilar på. Målet med skolans demokrati- och
värdegrundsarbete är att främja demokratin och motverka odemokratiska uttryck. Skolan ska
enligt läroplanen både överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att
förbereda dem för att leva och verka i samhället. Moderaterna och Centerpartiet anser att den
information som framkommer i forskningsrapporten är extremt bekymmersam och visar tydligt
att Malmös skolor har misslyckats med sitt demokratiuppdrag
Med denna bakgrund så är det givetvis en självklarhet att Malmös skolor är i ett stort behov av
fördjupade och grundläggande kunskaper för att ha beredskap och kompetens för att kunna
uppmärksamma hedersproblematiken, främjande och förebyggande. Men att enbart presentera
webbaserade utbildningskurser och förvaltningsövergripande ”grupper” som initialt ska bidra till
samsyn och inhämta befintlig kompetens i staden räcker inte. Istället efterfrågar vi insatser som
arbetar brett och offensivt för att bekämpa hederskulturen. Det åligger skolan att uppmärksamma
varje elev som riskerar att fara illa genom att erbjuda hjälp så fort som möjligt genom
orosanmälan till socialtjänsten. Bara det faktum att grundskoleförvaltningen uppger att det saknas
kompentens inom området och staden inte ens har vetskap om vilka insatser som finns för att
motverka hedersproblematiken är ett tecken på att problemet allt för länge har negligerats. Det är
ofattbart att ingenting har gjorts tidigare och vuxensveket är totalt gentemot de barn som tidigare
har fallit offer för hedersrelaterat våld och förtryck.
John Eklöf (M)

Robert Lenir (M)

Cia Barwén (M)

Med instämmande av
Sofie Andersson (M)

Tina Hill (M)

Joacim Ahlqvist (C)
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§

159

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.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden godkänner grundskoleförvaltningens förslag till yttrande och
skickar det till kommunfullmäktige.
2. Grundskolenämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
avslå motionen.
Reservationer

John Eklöf (M), Robert Lenir (M), Cecilia Barwén (M) och Joacim Ahlqvist (C) anmäler
reservation och avser inkomma med en skriftlig reservation.
Johanna Öfverbeck (MP) anmäler muntlig reservation.
Yrkanden

John Eklöf (M), med instämmande av Joacim Ahlqvist (C), yrkar att grundskolenämnden ska
föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Johanna Öfverbeck (MP) yrkar att grundskolenämnden ska föreslå kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
Sanna Axelsson (S) yrkar att grundskolenämnden ska godkänna grundskoleförvaltningens
förslag till yttrande, samt föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå
motionen.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns tre förslag till beslut. Dels John Eklöfs (M) förslag att föreslå
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. Dels Johanna
Öfverbecks (MP) förslag att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse
motionen besvarad. Dels Sanna Axelssons (S) förslag att bifalla liggande förslag till beslut.
Ordförande ställer de tre förslagen mot varandra och finner att grundskolenämnden
godkänner grundskoleförvaltningens förslag till yttrande och föreslår kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
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Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag






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

Paragrafen är justerad
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Reservation
Grundskolenämnden, 2019-10-23
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
Diarienr: GRF-2019-15026
I ett jämställt Malmö är det fullständigt oacceptabelt att delar av Malmös
befolkning dagligen får sina mänskliga rättigheter kränkta och sina liv
begränsade. Hederskartläggningen som gjordes 2017-2018, på intiativ av
Miljöpartiet, visar tydligt att allt för många barn och unga i Malmö drabbas av
hedersstrukturer, såsom kontroll, begränsninga, hot och våld. Efter
kartläggningen fick både skola och socialtjänst medel och uppdrag för att stärka
stöd och vidta åtgärder. Resursteam heder kan som ett resultat av detta bedriva
ett mer adekvat arbete mot heder, bland annat erbjuda rådgivning och stöd till
personer som definierar sig inom HBTQ+-begreppet.
Med anledning att resursteam heder redan har den roll som centerpartiet föreslår
inrättas, så yrkade Miljöpartiet på att motionen ska anses besvarad. Då detta inte fick
gehör, reserverade vi oss till förmån för eget yrkande.
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 2019-10-23
Ärende GRF-2019-15026: 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
Charlotte Bossen föreslår att stadens insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck stärks med en
samordnare med specifik inriktning att hjälpa HBTQ personer.
Att Malmö stad har ett stort behov av att på allvar ta tag i problematiken med våld och förtryck i
hederns namn är ingen hemlighet. Många elever i stadens grundskolor lever under någon slags
hedersförtryck enligt en studie från Örebro universitet. Samma undersökning visar även att dessa
barn och ungdomar i många fall uppvisar värderingar som markant skiljer sig från majoriteten
vad gäller jämlikhet och normer. Enligt RFSL är var femte person som söker stöd hos dem utsatt
för just hedersrelaterat förtryck vilket gör HBTQ personer till en extra utsatt grupp.
Centerpartiet och Moderaterna ser att Malmö stad behöver vidta fler konkreta satsningar för att
stävja våld och förtryck i hederns namn och att en samordnare för HBTQ personer hade varit ett
steg framåt.
Centerpartiet och Moderaterna har i grundskolenämnden yrkat bifall till motionen. Då vi inte fått
gehör för vårt bifallsyrkande väljer vi istället att reservera oss mot beslutet.

John Eklöf (M)

Robert Lenir (M)

Cia Barwén (M)

Med instämmande av
Sofie Andersson (M)

Tina Hill (M)

Joacim Ahlqvist (C)
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§

160

Remiss Granskning av utbildning för nyanlända elever i grundskolan

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.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden godkänner grundskoleförvaltningens förslag till yttrande.
Särskilda yttranden, reservationer

John Eklöf (M), Robert Lenir (M), Cecilia Barwén (M) och Joacim Ahlqvist (C) avser
inkomma med ett gemensamt särskilt yttrande.
Johanna Öfverbeck (MP) avser inkomma med ett särskilt yttrande.
Lisa Stolpe (V) avser inkomma med ett särskilt yttrande.
Nima Gholam, Ali Pour (SD) och Ulf Blomström (SD) avser inkomma med ett särskilt
yttrande.
Beslutet skickas till

Stadsrevisionen
Beslutsunderlag





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
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Fördjupad granskning - Utbildning för nyanlända elever i grundskolan 190617
Förslag till beslut §105 GRNAU Remiss Granskning av utbildning för nyanlända
elever i grundskolan

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande
Grundskolenämnden, 2019-10-23
Remiss Granskning av utbildning för nyanlända elever i grundskolan
Diarienr: GRF-2019-17226
Stadsrevisionen drar i sin granskning av utbildningen för nyanlända elever
slutsatsen att den “bedrivs på ett inte helt ändamålsenligt och lagenligt sätt”.
Deras bedömning är att grundskolenämnden analyserar och vidtar åtgärder
men att det finns ett utvecklingsbehov av utbildningen för nyanlända elever.
Stadsrevisionen lyfter upp en del goda exempel men pekar också på det som inte
fungerar fullt ut. Däribland nämns överlämningsproblematik, att kartläggningar
av elevens kunskap inte används ändamålsenligt samt att beslut om prioriterad
timplan inte alltid är i enighet med skolförordningen. Men vad värre är att
revisionens granskning visar att en del av de nyanlända eleverna inte får
undervisning i samtliga ämnen och att det finns elever med behov av mer
studiehandledning som inte får det tillgodosett.
Detta är allvarlig kritik mot utbildningen av nyanlända elever, och det är av
största vikt att dessa elever får en ändamålsenlig utbildning precis som alla
andra elever i Malmös grundskolor. En del av kritiken känns också igen från
Skolinspektionens tidigare granskningar. Miljöpartiet har följt frågan om
nyanlända elevers utbildning under en längre tid och vi har både kommit med
förslag och röstat igenom förändringar som har gynnat elevernas lärande. Det är
oerhört viktigt att grundskolenämnden nu lyckas ge nyanlända elever en
utbildning av hög kvalitet. Det får inte förekomma att elever slentrianmässigt
placeras i klasser utan det stöd de behöver. De som har ett behov av
studiehandledning på modersmålet måste få det tillgodosett. Även nyanlända
elever ska få läsa alla ämnen eller ha ett korrekt fattat beslut om prioriterad
timplan, självklart baserat på den kartläggning av kunskaper som görs. Varje
elev har rätt att bli bemött som individ, det måste vara utgångspunkten för all
utbildning.
Miljöpartiet anser att de föreslagna åtgärderna är ett steg på vägen, men att
grundskolenämnden måste följa utveckling noggrant, vilket också nämnden på
initiativ av oss accepterade.

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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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 2019-10-23
Ärende: GRF-2019-17226

Remiss Granskning av utbildning för nyanlända elever i grundskolan
Sverigedemokraterna vill ha kvar centrala förberedelseklasser. Det behövs en
förberedelseskola i Malmö. Med tanke på att skolväsendet i Malmö är
underfinansierat är det djupt orättvist att skicka ut nyanlända elever till ordinarie
skolor, med brist på personal, och förvänta sig att allting ska lösa sig. Det behövs en
förberedelseskola som förbereder nyanlända elever för den ordinarie svenska skolan.
Sverigedemokraterna förstår att det behövs förändrad lagstiftning för att få en
förberedelseskola, men vill påpeka att avvecklandet av centrala förberedelseklasser
kommer förvärra situationen i Malmös grundskolor.
Sverigedemokraterna anser även att anslagen till modersmålsundervisningen ska
sänkas. Det innebär att vi inte håller med om att studiehandledning på modersmålet
ska stärkas ännu mer. Redan idag är kostnaden för modersmålsenheten 125 miljoner
kr. Det är inte rimligt att avsatta medel till modersmål ska utökas.
Sverigedemokraterna är även kritiska till att femtio modersmålslärare har blivit
anställda av skolorna. Genom ett sådant upplägg blir det svårare för förvaltningen att
göra eventuella effektiviseringar av modersmålsundervisningen. Dessutom är det
olämpligt att modersmålsundervisning integreras med skolans ordinarie verksamhet,
eftersom modersmålsundervisningen är kunskap riktade till vissa elever, medan den
kunskap som förmedlas i den ordinarie verksamheten är riktad till alla elever.
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_____________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)

____________________________
Ulf Blomström (SD)

___________________________
Nichodemus Nilsson (SD)

____________________________
Oliver Limachi (SD)
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Vänsterpartiet
Särskilt Yttrande

Grundskolenämnden 20191023

Ärende nr: 7 “Remiss Granskning av utbildning för nyanlända elever i
grundskolan ”
För Vänsterpartiet är det glädjande att denna granskning gjorts så utförligt. Vi menar att den
visar på vilken viktig roll funktioner som modersmål, studiehandledning och särskilt stöd vid
integration av nyanlända elever i våra grundskolor har.
I granskningen framkommer en rad brister bla att riktlinjerna kring arbetet med nyanlända
inte är tillräckligt spridda i verksamheterna. Vi ser det som positivt att avdelningen för
“Vägledning och stöd” har en viktig roll i arbetet att sprida kunskap till skolorna men det är av
yttersta vikt att det säkerställs att skolorna ges möjligheter att implementera kunskapen på
ett sådant sätt att det inte ökar arbetsbördan för den enskilda pedagogen. Även att
studiehandledning erbjuds på skolorna i form av 53 modersmålslärare anställda på skolor är
bra. Denna yrkesgrupp bör uppmanas och ges ekonomiska möjligheter att utbilda sig vidare
inom yrket för att tex bli behöriga i fler ämnen. Detta skulle förbättra deras möjligheter att få
tillsvidareanställning och ha en aktiv roll i att höja kvaliteten och skapa ökad kontinuitet i
arbetet med nyanlända elever, såväl som andra elevgrupper på skolorna.
Hur de centrala förberedelseklasser ska organiseras är på väg att utredas utifrån
målsättningen att alla elever ska ges tillgång till alla ämnen, att delta i en ordinarie klass och
övriga insatser som kan behövas. Vi ser fram emot att en väl fungerande modell tas fram för
detta då det är en viktig del i utbildningen för nyanlända.
Avslutningsvis anser vi att förvaltningen redan driver en del bra processer i detta arbete men
det krävs vidareutveckling och ökad finansiering för att inte tvinga enheterna att bedriva
denna verksamhet på bekostnad av andra funktioner och pedagogernas arbetsmiljö på
skolorna.Vidare ser vi att förvaltningen i framtiden bör utreda hur placeringen av nyanlända
skolor kan göras på bästa sätt för att säkerställa att dessa elever får den undervisning de har
rätt till och chans att integreras på ett bra sätt på samma gång som det blir en mer allsidig
social sammansättning på skolorna.

Malmö 20191023
Lisa Stolpe, ledamot i grundskolenämnden mfed instämmande av
Helena Olsson, ersättare i grundskolenämnden

38

39

Särskilt yttrande
Grundskolenämnden 2019-10-23
Ärende GRF-2019-17226: Granskning av utbildning för nyanlända
elever i grundskolan
Grundskolenämnden har att ta ställning kring stadsrevisionens granskning av utbildning för
nyanlända elever i grundskolan. Revisionens samlade bedömning är att utbildningen för
nyanlända elever bedrivs på ett inte helt ändamålsenligt och lagenligt sätt. Enligt skollagen ska
kartläggning av nyanlända elevers kunskaper användas för att planera elevernas utbildning.
Revisionen påvisar i sin granskning att denna kartläggning inte alltid genomförs och har sin
förklaring i en överlämningsproblematik mellan mottagningsenheten och skolorna.
Moderaterna och Centerpartiet vill med detta särskilda yttrande belysa att vi inte delar den
styrande minoritetens syn på skolornas förutsättningar att genomföra kartläggning av nyanländas
kunskaper i hela staden. Vår gemensamma uppfattning är vi bör kunna säkerställa att det finns
tillräckliga resurser för att säkerställa denna typ av kompetens på samtliga skolor. Men vi inser
också att de resurser som återfinns i resursfördelningssystemet omöjliggör för vissa skolor att
tillskansa sig rätt kompetenser på grund av resursbrist. Samtidigt som vi är medvetna om att
överlämningen på skolor med bristande erfarenhet av att ta emot nyanlända elever inte sker
ändamålsenligt, på grund av erfarenheter inte sprids i kollegiet. Vilket är en ytterligare kritik som
revisionen lyfter fram.

John Eklöf (M)

Robert Lenir (M)

Cia Barwén (M)

Med instämmande av
Sofie Andersson (M)

Tina Hill (M)

Joacim Ahlqvist (C)
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§

161

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.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden avslår nämndinitiativet.
Reservationer

Nima Gholam Ali Pour (SD) och Ulf Blomström (SD) anmäler reservation och avser
inkomma med en skriftlig reservation.
John Eklöf (M), Robert Lenir (M), Cecilia Barwén (M) och Joacim Ahlqvist (C) anmäler
muntlig reservation.
Yrkanden

Nima Gholam Ali Pour (SD) yrkar, med instämmande av John Eklöf (M) och Joacim
Ahlqvist (C), bifall till att grundskolenämnden ska uppdra grundskoleförvaltningen att utreda
upprättandet av en GDPR-säker process omkring skolfotografering, samt att frågan om
skolfotograferingens avskaffande ska behandlas i grundskolenämnden.
Ordförande yrkar, med instämmande av Sanna Axelsson (S), avslag till att
grundskolenämnden ska uppdra grundskoleförvaltningen att utreda upprättandet av en
GDPR-säker process omkring skolfotografering, samt att frågan om skolfotograferingens
avskaffande ska behandlas i grundskolenämnden.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Dels Nima Gholam Ali Pours förslag att
bifall nämndinitiativet. Dels ordförandes förslag att avslå nämndinitiativet. Ordförande ställer
de två förslagen mot varandra och finner att grundskolenämnden avslår nämndinitiativet.
Beslutsunderlag



Nämndinitiativ från Sverigedemokraterna angående skolfotografering

Paragrafen är justerad
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Reservation
Grundskolenämnden 2019-10-23
Ärende: GRF-2019-25006

Nämndinitiativ från Nima Gholam Ali Pour (SD) angående skolfotografering
Sverigedemokraterna beklagar att grundskoleförvaltningen utan något underlag har
beslutat att avveckla skolfotograferingen. Anledningen för beslutet uppgavs vara
ökad administrativ belastning. Ingen utredning har gjorts för att ta reda på exakt hur
stor belastning samt kostnad det skulle innebära.
Vi anser att grundskoleförvaltningen och de styrande i nämnden inte har tillräckligt
med underlag för sitt beslut och därför begärde vi en utredning om frågan.
Vi menar även att de avvägningar som ska göras om en verksamhet ska avvecklas
på grund av att den administrativa bördan ökar, är någonting som ska äga rum i
nämnden.
Vi yrkar bifall till förslagen i Sverigedemokraternas nämndinitiativ.
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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§

162

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.
Beslut

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





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

Paragrafen är justerad
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§

163

Anmälan av protokoll

GRF-2019-26842
Sammanfattning

Anmälan av protokoll från grundskolenämndens arbetsutskotts sammanträde den 11 oktober
2019.
Beslut

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



Protokoll grundskolenämndens arbetsutskott 191011

Paragrafen är justerad
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§

164

Anmälan av inkomna och avgivna skrivelser

Sammanfattning

Anmälan av inkomna och avgivna skrivelser.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
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
 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
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 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
Paragrafen är justerad
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§

165

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.
Paragrafen är justerad
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§

166

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.
Paragrafen är justerad

