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Val av ny ersättare till grundskolenämndens arbetsutskott

Sammanfattning

Grundskolenämndens arbetsutskott ska enligt grundskolenämndens arbetsformer bestå av tre
ledamöter, tillika presidiet, och tre ersättare. Mubarik Mohamed Abdirahman (S) har avsagt
sig uppdraget som ersättare i grundskolenämndens arbetsutskott och Kamyar Alinejad (S) har
föreslagits fylla den vakanta platsen.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden godkänner att Mubarik Mohamed Abdirahman (S) avsäger sig
uppdraget som ersättare i grundskolenämndens arbetsutskott.
2. Grundskolenämnden godkänner att välja Kamyar Alinejad (S) som ersättare i
grundskolenämndens arbetsutskott.
Paragrafen är justerad
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21

Remiss angående Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm
(M) om äldre på ungdomsbesök

GRF-2019-31131
Sammanfattning

John Roslund (M) och Tony Rahm (M) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige i
Malmö. I den föreslår Roslund och Rahm att kommunfullmäktige beslutar att ge
grundskolenämnden i uppgift att:



Hälsa, vård och omsorgsnämnden ges i uppdrag att intensifiera kommunikationen
med förskolenämnden och grundskolenämnden i syfte att finna lösningar där de äldre
kan vara en del i skolan.
Undersöka möjligheten för människor som får mat i hemtjänsten att äta på våra
skolor.

Grundskoleförvaltningen har tidigare gjort försök med en liknande typ av anställning eller
inbjudan till ideellt arbete som tas upp i remissen. Det har visat sig vara ett ganska komplext
förfarande i vilket flera frågeställningar väcks.
Grundskoleförvaltningen anser att de tänkta vinsterna med ett system med klassmorfar/mormor har positiva inslag, men att det administrativa merarbete som uppstår och de fackliga
invändningarna och farhågorna är sammantaget så stora att ett införande skulle medföra mer
negativa konsekvenser än positiva.
Grundskolenämnden föreslår 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 motionens första förslag besvarat, samt att avslå motionens andra förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

John Eklöf (M), Cecilia Barwén (M), Anna Blixt Nerme (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.
Yrkanden

John Eklöf (M) yrkar, med instämmande av Joacim Ahlqvist (C), avslag till
grundskoleförvaltningens förslag till yttrande, samt att grundskolenämnden ska föreslå
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bifalla till motionen.
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Nima Gholam Ali Pour (SD) yrkar avslag till grundskoleförvaltningens förslag till yttrande,
samt att grundskolenämnden ska föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige
att bifalla motionens först att-sats, samt avslå till motionens andra att-sats.
Ordförande yrkar bifall till grundskoleförvaltningens förslag till yttrande, samt att
grundskolenämnden ska föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse
motionens första att-sats besvarad och att avslå den andra att-satsen.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns tre förslag till beslut. Dels John Eklöfs (M) förslag att avslå
liggande förslag till yttrande, samt att bifalla motionen. Dels Nima Gholam Ali Pours (SD)
förslag att avslå liggande förslag till yttrande, samt att bifalla motionens första att-sats och att
avslå motionens andra att-sats. Dels Ordförandes förslag att bifalla liggande beslut.
Ordförande ställer de tre förslagen mot varandra och finner att grundskolenämnden
bifaller grundskoleförvaltningens förslag till yttrande, samt att grundskolenämnden föreslår
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse motionens första att-sats besvarad
och att avslå den andra att-satsen.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse GRNAU 200214 Remiss angående Motion av John Roslund (M)
och Tony Rahm (M) om äldre på ungdomsbesök
Förslag till yttrande GRNAU 200214 Remiss angående Motion av John Roslund
(M) och Tony Rahm (M) angående äldre på ungdomsbesök
Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om äldre på ungdomsbesök
§25 GRNAU Remiss angående Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M)
om äldre på ungdomsbesök

Paragrafen är justerad
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Reservation
Grundskolenämnden 2020-02-25
Ärende GRF-2019-31131: Remiss angående Motion av John
Roslund (M) och Tony Rahm (M) om äldre på ungdomsbesök
Moderaterna och Centerpartiet delar motionärernas uppfattning om att det är fördelaktigt att
hitta mötesplatser där äldre och unga kan byta erfarenheter. Skolan är en ypperlig plats för dessa
möten samtidigt som äldre kan erbjudas möjlighet att vara med att bidra, samtidigt som förslaget
är en del att minska ensamheten bland äldre. Vi köper inte förvaltningens bedömning om att
förslaget inte går att genomföra. Vi är övertygande om att det möjlighet att inkludera vår seniora
befolkning på ett sätt som ligger inom ramen för vad lagen föreskriver.
Då vi inte fick gehör får vår yrkande så reserverar vi oss till förmån för bifall av motionen.
John Eklöf (M)

Cia Barwén (M)

Med instämmande av
Karin Waldenström (M)

Anna Blixt Nerme (M)

Joacim Ahlqvist (C)
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Reservation
Grundskolenämnden 2020-02-25
Ärende: GRF-2019-31131

Remiss angående Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om äldre på
ungdomsbesök
Ärendet behandlar en motion om äldre på ungdomsbesök med följande att-satser:
-

Hälsa, vård och omsorgsnämnden ges i uppdrag att intensifiera kommunikationen
med förskolenämnden och grundskolenämnden i syfte att finna lösningar där de äldre
kan vara en del i skolan.

-

Undersöka möjligheten för människor som får mat i hemtjänsten att äta på våra skolor

Sverigedemokraterna stödjer motionens första att-stats som syftar till att försöka involvera
äldre i skolan genom intensifierad kommunikation mellan relevanta förvaltningar. Vår
bedömning är att äldres delaktighet inom skolan hade kunnat bidra positivt till bland annat
stadens samanhållning, elevernas sociala förmåga och våra äldres tillvaro.
Vi yrkar avslag på förslaget till yttrande.
Vi yrkar bifall på motionens första att-sats och avslag på motionens andra att-sats.
Då våra yrkanden inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut

_____________________________

____________________________

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Ulf Blomström (SD)

___________________________
Oliver Limachi Hinojosa (SD)
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Remiss angående Motion av Mohamed Yassin (MP) om
Matematik

GRF-2019-35496
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har överlämnat en motion från Miljöpartiet de gröna, om att utveckla
matematikundervisningen, till grundskolenämnden och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden för yttrande. Grundskoleförvaltningen bedömer att det inte finns
behov av ytterligare ett uppdrag till förvaltningen om att utveckla matematikundervisningen
eftersom förvaltningen redan har ett pågående undersökande åtagande att undersöka vad som
krävs för att Malmös skolor ska utveckla en matematikundervisning som leder till att alla
elever utvecklas och når målen, vilket i stort sett innefattar de åtgärder som Miljöpartiet de
gröna yrkat på.
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.
Reservationer och särskilda yttranden

John Eklöf (M), Cecilia Barwén (M), Anna Blixt Nerme (M) och Joacim Ahlqvist (C) anmäler
reservation och avser inkomma med en gemensam skriftlig reservation.
Johanna Öfverbeck (MP) anmäler reservation och avser inkomma med en skriftlig
reservation.
Yrkanden

Ordförande yrkar bifall till grundskoleförvaltningens förslag till yttrande, samt att
grundskolenämnden ska föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse
motionen besvarad.
Johanna Öfverbeck (MP) yrkar avslag till grundskoleförvaltningens förslag till yttrande, samt
att grundskolenämnden ska föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige
att bifalla motionen.
John Eklöf (M) yrkar avslag till grundskoleförvaltningens förslag till yttrande, samt att
grundskolenämnden ska föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bifalla
motionens första att-sats, samt att avslå motionen i övrigt.
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Beslutsgång

Ordförande finner att det finns tre förslag till beslut. Dels Ordförandes förslag att bifalla
liggande förslag till beslut. Dels Johanna Öfverbecks (MP) förslag att bifalla motionen. Dels
John Eklöfs (M) förslag att bifalla motionens första att-sats.
Ordförande ställer de tre förslagen mot varandra och finner att grundskolenämnden beslutar
att bifalla grundskoleförvaltningens förslag till yttrande, samt att grundskolenämnden föreslår
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse GRNAU 200214 Remiss angående Motion av Mohamed Yassin
(MP) om matematik
Förslag till yttrande GRNAU 200214 Remiss angående Motion av Mohamed Yassin
(MP) om matematik
Motion av Mohamed Yassin (MP) om Matematik
§26 GRNAU Remiss angående Motion av Mohamed Yassin (MP) om matematik

Paragrafen är justerad
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Reservation
Grundskolenämnden, 2020-02-25
Remiss angående Motion av Mohamed Yassin (MP) om Matematik
Diarienr: GRF-2019-35496
Matematikundervisingen på Malmös skolor är i behov av översyn och
utveckling. Precis som i skolor över hela landet är matematik det ämne som
Malmös elever har lägst måluppfyllelse i. Därför krävs det en rejäl genomlysning
av undervisingen och att skolförvaltningarna på riktigt analyserar hur
matematikämnet kan stärkas från förskola till gymnaisiet för att eleverna ska
kunna nå målen. Med tanke på att kvaliteten på matematiken är en nationell
utmaning är vi ytterst tveksamma till att det skulle räcka att en förvaltning har
ett åtagande, som endast berör grundskolan. Samtliga skolnämnder behöver
tillsammans analysera nuläget för att gemensamt vidta åtgärder för att utveckla
matematikundervisningen. Vi anser att åtgärder behövs över hela linjen, från
förskolan till gymnasiet. Vi tycker också att det är viktigt att Malmös
skolpolitiker tar ett större ansvar för att höja kvaliteten på
matematikundervisningen och att det därför är nödvändigt att fatta politiskt
beslut om att åtgärder behöver vidtas. Det skulle ge problemet den tyngd som
behövs.
Dessvärre ser inte de styrande skolpolitikerna och en majoritet i
grundskolenämnden samma behov av att politiskt fatta beslut om en utvecklad
matematikundervisning över hela linjen. Därför föll vårt bifallsyrkande, vilket vi
reserverar oss emot.
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 2020-02-25
Ärende GRF-2019-35496: Remiss angående Motion av Mohamed
Yassin (MP) om Matematik
Moderaterna och Centerpartiet delar motionärens problembeskrivning och vi anser att
matematikkunskaperna bland Malmös elever är oroande låg. En utveckling som har varit känd
sedan länge allt eftersom sverige har halkat längre och längre ner i internationella jämförelser av
matematikkunskaper hos grund- och gymnasieelever. Utvecklingen är ytterst bekymmersam och
kommer leda till allvarliga konsekvenser i framtiden. Måluppfyllelsen och resultatutvecklingen
bland Malmös elever visar på en tydlig trend – den matematikundervisning som erbjuds håller
inte måttet. Även om det finns positiva exempel som Singaporematten på Munkhätteskolan så är
det lång långt ifrån tillräckligt. Därför anser vi att arbetet med att förbättra
matematikundervisningen måste påbörjas omedelbart.
Då vi inte fick gehör får vår yrkande så reserverar vi oss till förmån för bifall av motionens första
att-sats.
John Eklöf (M)

Cia Barwén (M)

Med instämmande av
Karin Waldenström (M)

Anna Blixt Nerme (M)

Joacim Ahlqvist (C)
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23

Remiss från Tekniska nämnden i Malmö stad avseende Plan för
god ljudmiljö i Malmö 2020-2028

GRF-2019-33686
Sammanfattning

Tekniska nämnden har översänt underlag gällande Plan för god ljudmiljö i Malmö 2020-2028
för yttrande. Grundskoleförvaltningen ställer sig positiva till planen och indikatorer som
tagits fram syftar bland annat till att uppnå en god miljö på skolgården för att öka
förutsättningarna för inlärning samt god inom- och utomhusmiljö. Grundskoleförvaltningen
välkomnar fortsatt arbete med att minska buller från ursprungskällan då detta tenderar att
vara mer ekonomiskt och strategiskt än att bullerskydda objekten som ligger i utsatt läge.
Vidare anser grundskoleförvaltningen det vara positivt att staden ska testa andra och/eller
nya bullerskydd, bland annat låga växtbeklädda bullerskärmar, olika höjdsättningar av
mjukgjord mark och andra produkter och lösningar som kan komma att utvecklas.
Förvaltningen instämmer i att bullerskyddsåtgärder i den offentliga miljön bör kunna främja
jämlikhet i hälsa och därmed social hållbarhet.
Grundskoleförvaltningen anser att ansvar för åtgärder gällande trafikbuller på skolgårdarna
bör ligga på väghållaren, i linje med planens mål kring att bullerdämpa ljudkällan. Kostnader
för bulleråtgärder bör inte belasta grundskolans budget.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden godkänner grundförvaltningens förslag till yttrande och skickar
det till tekniska nämnden.
Reservationer och särskilda yttranden

John Eklöf (M), Cecilia Barwén (M) och Anna Blixt Nerme (M) avser inkomma med ett
särskilt yttrande.
Johanna Öfverbeck (MP) avser inkomma med ett särskilt yttrande.
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse GRNAU 200214 Plan för god ljudmiljö i Malmö 2020-2028
Förslag till yttrande GRNAU 200214 Plan för god ljudmiljö i Malmö 2020- 2028
Plan för god ljudmiljö i Malmö 2020–2028
Tjänsteskrivelse TN 191122 Remissutskick - Plan för god ljudmiljö 2020-2028
§21 GRNAU Remiss från Tekniska nämnden i Malmö stad avseende Plan för god
ljudmiljö i Malmö 2020-2028

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande
Grundskolenämnden 2020-02-25
Ärende GRF-2019-33686: Remiss från Tekniska nämnden i Malmö
stad avseende Plan för god ljudmiljö i Malmö 2020–2028
Moderaterna anser att det är eftersträvansvärt med en god ljudmiljö för våra elever. En bristande
ljudmiljö kan ha en negativ inverkan på kunskapsinhämtningen, men kan även försämra våra
elevers hälsa. Samtidigt är det ingen hemlighet att den Moderata uppfattningen i Sveriges riksdag
är att bullernivåerna generellt bör höjas. Det är en uppfattning som har fått uppbackning av
samtliga partier som ingick i den före detta Alliansregeringen.
Vår uppfattning är att allt för strikta krav kopplat till buller och minskad ljudnivå även kan
påverka utformningen vid utbyggnad och nybyggnation av nya skolenheter på ett negativt sätt.
Samt att bullerskyddande åtgärder kan riskera att grundskoleförvaltningens redan skenade
lokalkostnader kan försämras ytterligare. Staden står inför det faktum att
grundskoleförvaltningens lokalkostnader snart utgör en femtedel av den totala budgeten.
Därför kan vi inte nog betona vikten av att plan för god ljudmiljö 2020–2028 måste ta höjd för
att det inte finns något ekonomiskt utrymme inom ramen för grundskolenämndens budget för
några ljuddämpande åtgärder.

John Eklöf (M)

Cia Barwén (M)

Med instämmande av
Karin Waldenström (M)

Anna Blixt Nerme (M)
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Särskilt yttrande
Grundskolenämnden, 2020-02-25
Remiss från Tekniska nämnden i Malmö stad avseende Plan för god ljudmiljö i
Malmö 2020-2028
Diarienr: GRF-2019-33686
Buller är ett stort hälsoproblem, över 100.000 malmöbor är påverkade av
trafikbuller i sin bostad. Barn är dessutom ofta utsatta för buller i förskolornas
och skolornas utemiljöer. Samhällskostnaden för trafikbuller bara i
boendemiljöerna uppskattas vara uppåt 1,8 miljarder om året i Malmö. Sedan
tillkommer hälsoeffekterna för buller på alla andra platser. Det är hälsoeffekter
och kostnader i samma omfattning som för luftföroreningarna, till stor del är
källan till föroreningarna dessutom samma, nämligen vägtrafiken som drivs
med förbränningsmotorer.
Miljöpartiet tycker därför att planen kunde vara djärvare. Det finns ju så många
fördelar med att minska bullerföroreningarna, vi får ju samtidigt hälsosammare
luft, minskad klimatpåverkan, utrymme till effektivare transportslag, grönare
miljöer, klimatanpassning och attraktiva boendemiljöer.
Vi hade velat se mer omfattande åtgärder för att minska biltrafiken, inte minst i
nära anslutning till skolor och förskolor.
Miljöpartiet förordar en prioritering av gång och cykel i anslutning till skolor
och förskolor samt helt bilfria miljöer närmst skolan. Stressade föräldrar i bilar
skapar en osäker trafikmiljö och bidrar dessutom till att barn som redan rör sig
alldeles för lite missar en möjlighet till vardagsmotion. Utöver detta hade vi
velat se sänkta hastigheter i bostadsområdena, trängselavgifter, miljözoner och
likande åtgärder, vilket hade gjort att staden på riktigt hade minskat bullret vid
ljudkällan.

För Miljöpartiet de gröna
_____________________________

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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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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24

Årsanalys 2019

GRF-2019-34430
Sammanfattning

I årsanalysen följer förvaltningen upp sina åtaganden och nämnden följer upp sina
nämndsmål samt deras påverkan på uppfyllelsen av kommunfullmäktiges mål. Årsanalysen är
nämndens viktigaste uppföljningsdokument och sammanfattar resultatet av förvaltningens
arbete under det senaste året. Förvaltningens ekonomiska resultat analyseras också.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden godkänner Årsanalys 2019.
2. Grundskolenämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Reservationer och särskilda yttranden

John Eklöf (M), Cecilia Barwén (M), Anna Blixt Nerme (M) och Joacim Ahlqvist (C) avser
inkomma med ett gemensamt särskilt yttrande.
Nima Gholam Ali Pour (SD) och Ulf Blomström (SD) avser inkomma med ett särskilt
yttrande.
Lisa Stolpe (V) avser inkomma med ett särskilt yttrande.
Beslutsgång

John Eklöf (M), Cecilia Barwén (M), Anna Blixt Nerme (M) och Joacim Ahlqvist (C) anmäler
att de avstår från att delta i beslutet.
Ordförande finner att det bara finner ett förslag till beslut och att
grundskolenämnden godkänner Årsanalys 2019 och förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Beslutsunderlag






Årsanalys 2019
G-Tjänsteskrivelse GRNAU 200214 Årsanalys 2019
Bilaga till årsanalysen 2019
§24 GRNAU Årsanalys 2019

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande
Grundskolenämnden 2020-02-25
Ärende: GRF-2019-34430

Årsanalys 2019
I årsanalysen konstaterar förvaltningen att frågor om bemanning, arbetstid och
arbetsmiljö är fortsatt viktiga för att tillse att behöriga lärare stannar i förvaltningen.
Sverigedemokraterna håller med och menar att nämnden måste ta del och diskutera
de arbetsplatsutvärderingar som lärarfacken genomför. Nämnden skulle kunna ha en
informationspunkt där berörda lärarfack informerar nämnden om den
arbetsplatsutvärdering som de genomfört.
Grundskolenämndens resultat för 2019 är ett underskott på 30,9 miljoner kr, som
beror på uteblivna statsbidrag. Det är nämnden som är ansvarig för det ekonomiska
resultatet. Det som benämns som uteblivna statsbidrag är egentligen en
underfinansiering av grundskoleverksamheten i Malmö. Underskott sätter press på
skolorna att göra besparingar eller strama åt utgifterna. Styret i Malmö måste börja
prioritera skolan.
En del påståenden i årsanalysen baseras på resultat från Malmöpanelen, där
svarsfrekvensen är 20 procent. När svarsfrekvensen är 20 procent så går det inte att
dra några slutsatser från svarsresultaten. Därmed menar vi att förvaltningen borde
avstå från att göra påståenden baserad på Malmöpanelen.
Att gymnasiebehörigheten för elever exklusive nyanlända, har sjunkit från 83,7
procent till 81,3 procent är oroväckande. Det är viktigt att arbetet med att utveckla
matematikundervisningen och att lyfta matematikkunskaperna fortgår. Rapporter om
detta arbete borde återrapporteras till nämnden. Sverigedemokraterna märker att
alltför många viktiga och principiella ärenden är föremål för beslut i
förvaltningsledningen. Även viktiga rapporter behandlas av förvaltningsledningen och
går inte vidare till nämnden.
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20 procent av Malmös elever saknar gymnasiebehörighet efter årskurs nio och
sommarskola. Det bådar inte gott för Malmös framtid och visar på ökade sociala
kostnader och sociala klyftor även framöver.
Årsanalysen konstaterar att skolsegregationen förvärras och skillnaderna mellan
högpresterande och lågpresterande elever ökar. Andelen behöriga lärare minskar,
vilket kommer drabba socialt utsatta områden, där det idag finns många
lågpresterande elever. Detta skapar en ond cirkel där de socialt utsatta områdena
drabbas mest av lärarbristen och skolsegregationen förvärras.
Sverigedemokraterna anser att kärnverksamheten borde prioriteras. Under 2019 har
många verksamheter, som HBTQ-certifiering, Grundskolefotboll mot rasism,
processtödjare i normkritik m.m. upptagit resurser medan det är uppenbart att alla
skolor inte har de resurser som dem behöver.
Det framgår inte i årsanalysen varför investeringsramen har överskridits med 8,4
miljoner kr.

_____________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)

___________________________
Oliver Limachi (SD)

____________________________
Ulf Blomström (SD)
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Särskilt yttrande
Grundskolenämnden 2020-02-25
Ärende GRF-2019-34430: Årsanalys 2019
Grundskolenämnden har att ta ställning till årsanalys 2019 vars syfte är att ge en heltäckande bild
av hur förvaltningen sköter sina åtaganden. Men även hur nämnden följer upp sina sina
nämndsmål och deras påverkan på uppfyllelsen av kommunfullmäktiges mål. Årsanalysen är
nämndens viktigaste uppföljningsdokument och sammanfattar resultatet av förvaltningens arbete
under det senaste året. Moderaterna och Centerpartiet delar den analys som framförs i ärendet
och vi vill med detta särskilda yttrande belysa våra ställningstaganden.
Vi ställer oss särskilt kritiska till att förvaltningen redovisar ett underskott på -30,9 miljoner
kronor. Moderaterna och Centerpartiet har ställt oss negativa till att grundskolenämnden tillfälligt
befriades under 2019 från ansvar för ekonomiskt resultat för den del av resultatet som
uppkommit till följd av att riktade statsbidrag. Vår uppfattning är att det inte är ett ansvarsfullt
sätt att hantera Malmöbornas skattemedel och vi har under året yrkat på att förvaltningen ska
presentera ett åtgärdsprogram för en budget i balans.
Men underskottet beror inte enbart på indragna statsbidrag, utan vi ser också att förvaltningens
lokalkostnader fortsätter att skena. Grundskolenämndens investeringsram visar i dagsläget på en
negativ avvikelse med 8,4 miljoner kronor. Vår uppfattning är att trenden måste brytas och att
övriga förvaltningar inte längre kan hålla grundskoleförvaltningen som gisslan. Det är inte
hållbart att grundskolenämnden tecknar ytterligare avtal under rådande förutsättningar och med
nuvarande hyresnivåer. Därför behöver grundskoleförvaltningen konsekvent ställa krav på
kommunens övriga verksamheter att vi behöver bygga billigare skolenheter.
Grundskolenämnden vid sidan av sitt ekonomiska underskott fortsatt en väldigt låg
måluppfyllelse som spänner över samtliga målområden. Mest bekymmersamt är den bristande
likvärdigheten som också återspeglas i rödmarkerade målindikatorer. Situationen är allvarlig och
konsekvensen en bristande likvärdighet är att vi riskerar att fler elever hamnar i ett långvarigt
utanförskap. Den bristande likvärdigheten återspeglar sig även i skolresultaten och andelen elever
som är behöriga till gymnasiestudier är fortsatt lägre än riksgenomsnittet. Vidare är andelen elever
som inte når målen i alla ämnen är på oacceptabelt låga nivåer. Med ovan bakgrund är vår
gemensamma uppfattning att grundskoleförvaltningen inte klarar av sitt kompensatoriska
uppdrag, samt att vi inte lever upp till varje elevs bästa skola. På sätt bör 2019 års verksamhet
sammanfattas som ytterligare ett misslyckande för stadens mest utsatta elever.
Då vi delar årsanalysens slutsatser så yrkar vi inte avslag på ärendet. Men då vi anser att den
styrande minoriteten bestående av Liberalerna och Socialdemokraterna ensamt bär ansvar för den
negativa utvecklingen, så avstår vi från att delta i beslutet. Istället väljer vi att framföra vårt
avståndstagande genom detta särskilda yttrande.
John Eklöf (M)

Cia Barwén (M)

Med instämmande av
Karin Waldenström (M)

Anna Blixt Nerme (M)

Joacim Ahlqvist (C)
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Särskilt yttrande
Grundskolenämnden: 2020-02-25 Ärende nr 5, årsanalys 2019
Till att börja med tycker vi att årsanalysen visar på många goda intentioner och
innehåller relevanta och väl formulerade målbeskrivningar av hur arbetet bör
bedrivas inom förvaltningen.
I årsanalysen från 2019 blir det dock tydligt att det krävs mer resurser och
åtgärder för att nå de uppsatta målen. Förvaltningen misslyckas tex återigen på
de så viktiga områdena likvärdighet och studiero.
Med bakgrund av detta ser vi positivt på att det ingår i förvaltningens åtagande
att undersöka skolsegregationen och identifiera på vilka sätt arbetet för att
främja en mer likvärdig skola kan bedrivas. Skolan ska vara en plats där alla
elever kan utvecklas, såväl kunskapsmässigt som värdegrundsmässigt. Vår åsikt
är att barn och unga med olika typer av bakgrund och förutsättningar mår bra av
att mötas för att kunna ta del av varandras perspektiv, kunskaper och
färdigheter.
För en mer integrerad och likvärdig skola krävs det att enheterna ges de
förutsättningar som krävs. Antalet elever fortsätter att öka och skolans uppdrag
är både brett och fördjupande. Detta ställer krav på ökade ekonomiska medel så
att verksamheterna ges möjligheter att anställa fler kompetenta medarbetare.
Därför ser vi det som positivt att kompetensförsörjningen lyfts som ett viktigt
utvecklingsområde i det kommande åtagandena. Vi vill här poängtera vikten av
en bra arbetsmiljö för de som befinner sig på våra skolor. Det krävs ett
målinriktat och verksamhetsnära arbetsmiljöarbete för att kunna utveckla, locka
och behålla personal till våra skolor. En bärande del i detta arbete är att se till att
de som är anställda jobbar med det de är utbildade och anställda för att göra. All
den kunskap som finns inom kollegiet ska också komma eleverna till del och inte
fastna i genomförandet av arbetsuppgifter som inte utgör kärnan i uppdraget.
Då matematik är ett av de ämnen som elever ofta inte når kunskapsmålen i ser vi
en fortsatt satsning för att utveckla didaktiken kring matematikämnet som
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positiv. Vi menar också att skolorna ska ges förutsättningar för att kunna bedriva
tex studiestugor och kompletterande undervisning och hjälp med
studieplanering för de elever som kan nå längre med hjälp av extra stöd i
skolarbetet. Det är därför viktigt att elevassistenter, lärarassistenter,
elevkordinatorer, studiehandledare, SYV-team, EHT-team blir en naturlig del av
arbetslagen och elevernas vardag.
Sammanfattningsvis menar vi att rapporten visar att kraftfullare insatser behövs
inför det kommande verksamhetsåret. Vi får inte nöja oss med att målen finns
formulerade i styrdokument och ledningsgrupper utan måste också ge de rätta
förutsättningarna för att de ska kunna genomföras.
Malmö 2020-02-25
Lisa Stolpe
Med instämmande av
Helena Olsson
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Intern kontroll - uppföljning 2019 samt plan 2020

GRF-2020-1364
Sammanfattning

I Malmö stads reglemente för intern kontroll anges att nämnderna årligen ska anta en plan för
arbetet med intern kontroll samt att nämnderna ska rapportera resultatet från uppföljningen
av det gångna årets arbete med intern kontroll till kommunstyrelsen. Följande ärende
innehåller förslag till internkontrollplan för 2020 samt en rapport för uppföljningen av intern
kontroll 2019 med tillhörande självskattning.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden godkänner uppföljning av intern kontroll 2019.
2. Grundskolenämnden godkänner förslag till internkontrollplan för 2020.
Anmälan av jäv

På grund av jäv medverkar inte Karin Waldenström (M) vid behandling eller beslut i ärendet.

Beslutsunderlag








G-Tjänsteskrivelse GRNAU 200214 Intern kontroll - uppföljning 2019 samt plan
2020
Internkontrollplan 2020
Riskanalys 2020
Uppföljning av intern kontroll 2019
Bilaga - Gemensamma kriterier för utvärdering av intern kontroll i Malmö stad
§22 GRNAU Intern kontroll - uppföljning 2019 samt plan 2020

Paragrafen är justerad
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Internationell rapportering 2019

GRF-2020-607
Sammanfattning

Kommunstyrelsen begär varje år in en redovisning över EU-projekt och annat internationellt
samarbete. Grundskolenämnden och grundskoleförvaltningen har ett omfattande
skolutvecklingsarbete influerat av internationella perspektiv samt samverkar kring
internationella frågor av gemensamt intresse genom deltagande i nätverk, projekt och annat
samarbete. Grundskolenämndens och förvaltningens internationella arbete redogörs i
rapporten ” Redovisning av internationellt arbete 2019”.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden godkänner internationell rapportering för 2019 och skickar
den till kommunstyrelsen.
Reservationer och särskilda yttranden

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

Stadskontoret

Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse GRNAU 200214 Internationell rapportering
Redovisning av internationellt arbete 2019
§23 GRNAU Internationell rapportering 2019

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande
Grundskolenämnden, 2020-02-25
Internationell rapportering 2019
Diarienr: GRF-2020-607
Miljöpartiet är positivt inställda till att grundskoleförvaltningen deltar i
internationella projekt för att bidra till en ännu bättre utveckling av
skolverksamheten. Internationellt samarbete och lärdomar från andra länder
kan vara ytterst användbart i arbetet för att skapa en bra skola för alla, samt kan
skapa positiva synergieffekter utöver själva undervisningskvalitén.
Vi är dock kritiska till det stora antalet flygresor som är kopplade till flera av
projekten. Grundskoleförvaltningen är en av de förvaltningar i Malmö som
flyger mest. Världen befinner sig i en klimatkris, och Malmös styrande politiker
konstaterade nyligen att det råder klimatnödläge. Detta, tillsammans med
grundskolans ekonomiska läge, gör att det är orimligt att politiker och
tjänstemän fortsätter att flyga i tjänsten. I den digitala tidsålder vi lever i är det
möjligt att genomföra de flesta av mötena över internet.
Grundskoleförvaltningen bör därför i framtiden undersöka vilka resor inom
projekten som måste göras, och vilka som kan genomföras digitalt. I de fall
utlandsresor är absolut nödvändiga för projekten så borde de inomeuropeiska
resorna göras med tåg.
Miljöpartiet vill se ett flygstopp för grundskolenämnden och förvaltningen,
vilket skulle minska stadens klimatpåverkan och spara ca 3 miljoner kronor som
istället skulle kunna läggas på verksamheten.
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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Förslag till pris för bästa skola

GRF-2019-31321
Sammanfattning

Grundskolenämnden avser instifta ett årligt pris för bästa skola – Skolpriset. Priset föreslås
baseras på tre kriterier: elevernas kunskapsresultat, elevernas uppfattning om sin skola och
utbildning samt personalens uppfattning om skolan.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden instiftar inte grundskolenämndens skolpris.
Reservationer och särskilda yttranden

Sara Wettergren (L), Sanna Axelsson (S), Linnea Jacobsson (S), Gert Jakobsson (S) och Arzu
Erden (S) anmäler reservation och avser inkomma med en skriftlig reservation.
Yrkanden

John Eklöf (M), med instämmande av Joacim Ahlqvist (C), Nima Gholam Ali Pour (SD),
Johanna Öfverbeck (MP) och Lisa Stolpe (V), yrkar avslag till att instifta
grundskolenämndens skolpris.
Ordförande yrkar bifall till instifta grundskolenämndens skolpris.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Dels John Eklöfs (M) förslag att avslå
liggande förslag. Dels Ordförandes förslag att bifalla liggande förslag.
Ordförande ställer de två förslag en mot varandra och finner att grundskolenämnden beslutar
att inte instifta grundskolenämndens pris.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse GRNAU 200214 Pris för bästa skola
Förslag till pris för bästa skola utifrån grundskolenämndens återremiss
Protokollsutdrag §14 GRN 200122 Förslag till pris för bästa skola
§30 GRNAU Förslag till pris för bästa skola

Paragrafen är justerad
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Grundskolenämnden 2020-02-25
Ärende 8: Förslag till pris för bästa skola
RESERVATION
Vi reserverar oss mot beslutet av en enad opposition att avslå förslaget att instifta ett
årligt pris för bästa skola – Skolpriset.
Det görs regelbundet olika jämförelser av skolors resultat, men sällan en
sammanvägd bedömning som tar hänsyn till skolans utgångsläge. Syftet med priset
skulle vara att uppmärksamma allt det fantastiska arbete som görs ute på Malmös
skolor, och som vid första anblick kanske inte framstår som något särskilt.
De tre kriterierna som tagits fram i förslaget är viktiga områden för att uppnå en väl
fungerande skola, men tar också hänsyn till skolornas olika förutsättningar i form av
till exempel socioekonomisk sammansättning:
•

Skolans elever är i högre grad positiva till sin studiemiljö jämfört med eleverna
i kommunen som helhet.

•

Skolpersonalen uppger högre motivation och förutsättningar att kunna göra sitt
arbete än skolpersonalen i kommunen som helhet.

•

Skolans faktiska elevresultat är högre än det förväntade resultatet enligt
Statistiska Centralbyråns, SCB:s, beräkningar.

Sara Wettergren (L)
Ordförande

Sanna Axelsson (S)
Vice ordförande
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Stadsrevisionens fördjupade granskning - Likvärdighet i
fritidshem

GRF-2019-36563
Sammanfattning

Malmö stadsrevision har granskat likvärdighet i fritidshem och den sammanfattande
bedömningen är att utbildning i fritidshemmen bedrivs på ett i huvudsak ändamålsenligt sätt,
men att det finns flera förbättringsområden gällande likvärdig utbildning. Vidare är
bedömningen att grundskolenämndens uppföljning av verksamheten i fritidshemmen inte är
helt tillräcklig. Grundskoleförvaltningen instämmer med revisorskollegiet att hittills
genomförda åtgärder har haft positiva effekter på fritidshemmets verksamhet, och fler
åtgärder kommer att genomföras för att ytterligare utveckla fritidshemmens verksamhet i
positiv riktning. De förbättringsområden som stadsrevisionens fördjupade granskning
”Likvärdighet i fritidshem” har identifierat kommer att utgöra ett viktigt underlag för
grundskolenämndens och förvaltningens kontinuerliga kvalitets- och utvecklingsarbete inom
ramen för det strategiska ramverket ”Varje elevs bästa skola”.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden godkänner grundskoleförvaltningens förslag till yttrande och
skickar det till stadsrevisionen.
Beslutet skickas till

Stadsrevisionen

Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse GRNAU 200214 Remiss Stadsrevisionens fördjupade
granskning - Likvärdighet i fritidshem
Förslag till yttrande GRNAU 200214 Stadsrevisionens fördjupade granskning Likvärdighet i fritidshem
§124 Granskning avseende likvärdighet i fritidshem, SR-2019-143
§27 GRNAU Stadsrevisionens fördjupade granskning - Likvärdighet i fritidshem

Paragrafen är justerad
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Återrapportering av uppdrag i budget 2019 – Stärka arbetet med
elevhälsa och höja kvaliteten på sex- och
samlevnadsundervisningen

GRF-2020-667
Sammanfattning

I Malmö stads budget 2019 fick grundskolenämnden tillsammans med gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att stärka arbetet med elevhälsan och höja kvaliteten på
sex- och samlevnadsundervisningen. Centrala elevhälsan har ansvarat för den del i uppdraget
som handlar om att stärka elevhälsan. Pedagogisk inspiration (PI) har ansvarat för den del i
uppdraget som handlar om att höja kvalitet på sex- och samlevnadsundervisningen i
grundskolan.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden godkänner återrapportering av uppdrag i budget 2019 om att
stärka arbetet med elevhälsan och höja kvaliteten på sex- och
samlevnadsundervisningen.
Anmälan av jäv

På grund av jäv medverkar inte Karin Waldenström (M) vid behandling eller beslut i ärendet.
Reservationer och särskilda yttranden

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

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse GRNAU 200214 Återrapportering av uppdrag i budget 2019 Stärka arbetet med elevhälsa och höja kvaliteten på sex- och
samlevnadsundervisningen
§28 GRNAU Återrapportering av uppdrag i budget 2019 – Stärka arbetet med
elevhälsa och höja kvaliteten på sex- och samlevnadsundervisningen
Förslag till återrapportering GRN 200225 Återrapportering av uppdrag i budget
2019 - Stärka arbetet med elevhälsan och höja kvaliteten på sex- och
samlevnadsundervisningen

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande
Grundskolenämnden 2020-02-25
Ärende: GRF-2020-667

Återrapportering av uppdrag i budget 2019 – Stärka arbetet med elevhälsa och
höja kvaliteten på sex- och samlevnadsundervisning
Ärendet behandlar återrapporteringen av uppdrag i budget 2019 gällande stärkt elevhälsa
och höjd kvalité på sex- och samlevnadsundervisning.
Återrapporteringen redogör för RFSL:s genomförda HBTQ-certifiering av elevhälsan något
Sverigedemokraterna länge motsatt sig och kritiserat. Vårterminen 2019 HBTQ-certifierades
slutligen elevhälsan och vi kan konstatera nu som då att kostnaderna blev skyhöga.
Den kostsamma HBTQ-certifieringen har berört ämnena normkritik och heder. Utbildning
inom normkritik erbjuds redan av skolförvaltningarnas gemensamma utvecklingsenhet,
Pedagogisk Inspiration (PI). Gällande utbildning inom heder anser vi att förvaltningen
framöver bör samarbeta med mer lämpliga föreningar vars verksamhet dagligen kretsar kring
att bekämpa hedersförtryck.

___________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)

___________________________
Oliver Limachi (SD)

____________________________
Ulf Blomström (SD)
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Grundskolenämnden 2020-02-25, Ärende nr 10, Återrapportering av uppdrag i
budget 2019 - Stärka arbetet med elevhälsa och höja kvalitén på sex- och
samlevnadsundervisningen

Vi ser det som mycket viktigt att stärka elevhälsans arbete med hälsofrämjande
och förebyggande insatser i skolorna.
Vi tycker också det ska bli spännande att följa arbetet med projektet
”Systematiskt tillsammans för lärande” då vi menar att det är oerhört viktigt att
elevhälsans personal arbetar tillsammans med pedagogerna för elevernas
måluppfyllelse och hälsa.
Då det gäller skolornas sex- och samlevnadsundervisning vet vi att kvalitén på
undervisningen är mycket ojämn och inte likvärdig på Malmös samtliga
grundskolor. Vi menar att det är viktigt med tydliga mål för undervisningen, mål
som följs upp och utvärderas årligen. På sikt tror vi det vore det bra med en
egen ämnesplan för ämnet.
Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck behöver fördjupas och förstärkas
i skolorna. Det visar inte minst storstadskartläggningen från 2018. Vi menar att
skolornas personal behöver fördjupad kunskap inom området för att bättre
kunna stödja elever som lever med dessa normer. Vi håller med om att arbetet
mot hedersrelaterat våld och förtryckt hänger samman med
värdegrundsarbetet vad gäller demokrati, jämställdhet och normer i övrigt.
Därför ser vi fram emot att ta del av den processplan med syfte att stötta
skolorna i att systematisera arbetet med ämnesområdet sexualitet och
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relationer som tagits fram av en arbetsgrupp. Dessvärre kunde vi inte ta del av
planen på Malmö Delar vid nämndens möte.
Som alltid då nya utvecklingsområden ska implementeras på skolorna behöver
personalen ges tid och reella förutsättningar i tid för att kunna och ha möjlighet
att jobba med frågorna.
Vi vill också betona att arbetet med att höja kvalitén på sex- och
samlevnadsundervisningen måste vara ett elevnära arbete dvs att eleverna ges
möjlighet att vara med och påverka innehållet i undervisningen.

Malmö den 2020-05-2702-28
Lisa Stolpe
Med instämmande av
Helena Olsson
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Särskilt yttrande
Grundskolenämnden 2020-02-25
Ärende GRF-2020-667: Återrapportering av uppdrag i budget 2019 –
Stärka arbetet med elevhälsa och höja kvaliteten på sex- och
samlevnadsundervisningen
Grundskolenämnden har att ta ställning till återrapportering av uppdrag i budget 2019 – Stärka
arbetet med elevhälsa och höja kvaliteten på sex- och samlevnadsundervisningen. Moderaterna
och Centerpartier delar de slutsatser som rapporten lyfter fram. Men vi anser att vissa delar
behöver belysas ytterligare.
Malmö stad har en omfattande en hedersproblematik och grundskolenämnden har sedan tidigare
tagit del av den studie från Örebro universitet som har kartlagt vilka som lever under förtryck om
heder. 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. 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. Men även att arbetet med att höja kvaliteten
på sex- och samlevnadsundervisningen har mycket kvar att önska.
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 inom sex- och samlevnadsundervisningen, främjande som
förebyggande.
Vid sidan av detta så anser vi att det krävs ett förtydligande om att arbetet även inkluderar
anställda och vuxna inom skolan. För att kunna erbjuda en sex- och samlevnadsundervisning som
håller hög nivå så krävs det också att förvaltningen kan garantera att de som undervisar delar de
värden som det svenska samhället vilar på.

John Eklöf (M)

Cia Barwén (M)

Anna Blixt Nerme (M)

Joacim Ahlqvist (C)
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Arkivredovisning för grundskolenämnden, version 3

GRF-2020-1856
Sammanfattning

Malmö stads kommunfullmäktige har antagit föreskrifter för den kommunala arkivvården där
det anges att samtliga kommunala nämnder ska redovisa sina handlingar i enlighet med
Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd. Syftet är att redovisa den information som
nämnden ansvarar för på ett sätt som gör det möjligt att förstå sambandet mellan
verksamheten och dess handlingar. Arkivredovisningen ska fungera som ett redskap för
medarbetarna i den dagliga informationshanteringen.
Sedan version 2 av grundskolenämndens arkivredovisning antogs hösten 2017 har det skett
förändringar i förvaltningens processer. Handlingar har tillkommit och synpunkter har
inkommit från skolor och stabsavdelningar. Grundskoleförvaltningen har därför utarbetat en
reviderad version av grundskolenämndens arkivredovisning.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden antar grundskoleförvaltningens förslag till arkivredovisning för
grundskolenämnden, version 3.r
Beslutet skickas till

Malmö stadsarkiv
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse GRNAU 200214 Arkivredovisning för grundskolenämnden,
version 3
Arkivredovisning för grundskolenämnden, version 3
Godkännande av gallringsregler för grundskolenämnden
§29 GRNAU Arkivredovisning för grundskolenämnden, version 3

Paragrafen är justerad
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Anordnande av grundskolenämndens politiska hearing 2020

GRF-2020-6559
Sammanfattning

Grundskolenämnden anordnade under hösten 2019 en hearing i vilken elever, skolpersonal
och andra som arbetar med barn och ungdomar bjöds in. Hearingen upplevdes som givande
och därför vill grundskolenämnden anordna en ny politisk hearing under hösten 2020.
Förslaget är att anordna hearingen den 23 september på eftermiddagen efter nämndens
sammanträde i grundskoleförvaltningens lokaler.
Syftet med en hearing är att förtroendevalda får ta del av synpunkter, idéer och infallsvinklar
som kan bidra till att göra skolpolitiken i Malmö relevant och aktuell. Vidare får de inbjudna
aktörerna träffa andra verksamma inom skola/barn och unga i ett helt nytt forum, kan få
inspiration till att vidareutveckla den egna verksamheten, samt möjlighet att framföra
synpunkter och påverka i politiska frågor.
Till 2019 års hearing erbjöds en representant från respektive parti möjlighet att delta, vilket
för 2020 föreslås utökas till samtliga nämndledamöter.
Temat för hearingen föreslås vara ”Antisemitism och värdegrundsarbete”.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden anordnar en politisk hearing den 23 september 2020.
2. Grundskolenämnden beslutar att samtliga förtroendevalda i grundskolenämnden ges
möjlighet att delta.
3. Grundskolenämnden beslutar att ersättning för förlorad arbetsinkomst ska utgå vid
deltagande i den politiska hearingen.
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse GRN 200225 Anordnande av grundskolenämndens politiska
hearing 2020

Paragrafen är justerad
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Anmälan av protokoll

GRF-2020-6385
Sammanfattning

Anmälan av protokoll från grundskolenämndens arbetsutskotts sammanträde den 14 februari
2020.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden godkänner anmälan av protokoll från grundskolenämndens
arbetsutskotts sammanträde den 14 februari 2020.
Beslutsunderlag



Protokoll GRNAU 200214

Paragrafen är justerad
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Anmälan av delegationsbeslut

GRF-2020-6388
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 200225 Anmälan av delegationsbeslut
Rapport - delegationsbeslut
Tilläggsbeslut - Januari

Paragrafen är justerad
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Anmälan till huvudmannen enligt 6 kap. 10 § skollagen

GRF-2020-6386
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 200225 Anmälan till huvudmannen enligt 6 kap. 10 §
skollagen
Rapport - Anmälan till huvudmannen enligt 6 kap. 10 § skollagen

Paragrafen är justerad
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Anmälan till huvudmannen enligt 7 kap. 19a § skollagen

GRF-2020-6387
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 200225 Anmälan till huvudmannen enligt 7 kap. 19a §
skollagen
Rapport - Anmälan till huvudmannen enligt 7 kap 19a § skollagen

Paragrafen är justerad
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Anmälan till huvudmannen enligt Lex Sarah

GRF-2020-6398
Sammanfattning

En rapportering över anmälningar till huvudmannen avseende missförhållanden eller påtaglig
risk för missförhållanden enligt Lex Sarah har tagits fram.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden har tagit del av anmälan till huvudmannen enligt Lex Sarah och
lägger den till handlingarna.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse GRN 200225 Anmälan till huvudmannen enligt Lex Sarah
Rapport - Anmälan till huvudmannen enligt Lex Sarah

Paragrafen är justerad
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Anmälan av inkomna och avgivna skrivelser

Sammanfattning

Anmälning 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-2020-438-1
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Statens skolverk
 GRF-2020-277-3
Gallringsutredning rörande uppgifter som förvarats i
PersonecHR
 GRF-2020-277-4
Delegationsbeslut gallring i Winlas Kompetens
 GRF-2020-1627-1.1 Protokollsutdrag § 272 Valförslag och avsägelser
 GRF-2020-1627-1.2 Tjänsteskrivelse §272 Valförslag och avsägelser
 GRF-2020-1625-1.1 Tjänsteskrivelse §258 Modell för fördelning och användande av
sporthallar och gymnastikhallar
 GRF-2020-1625-1.2 Protokollsutdrag §258 Modell för fördelning och användande
av sporthallar och gymnastikhallar
 GRF-2020-1623-1.1 Protokollsutdrag §255 Attestreglemente för Malmö stad
 GRF-2020-1623-1.2 Förslag till Attestreglemente för Malmö stad gällande från den 1
april 2020
 GRF-2020-1623-1.3 §255 Tjänsteskrivelse §255 Attestreglemente för Malmö stad
 GRF-2020-1640-1.1 Protokollsutdrag §259 Återrapportering Uppdrag budget 2018 Utreda och föreslå en mer ändamålsenlig organisation av stadens drogförebyggande
arbete
 GRF-2020-1640-1.2 § 259 Kartläggning av förvaltningarnas arbete relaterat till den
nationella ANDT-strategin samt arbete relaterat till läkemedelsmissbruk och
spelberoende inklusive gaming
 GRF-2020-1640-1.3 § 259 Slutrapport- Uppdrag budget 2018- En mer ändamålsenlig
organisation av stadens drogförebyggande arbete
 GRF-2020-1640-1.4 Tjänsteskrivelse §259 Återrapportering budget 2018 Att utreda
och föreslå en mer ändamålsenlig organisation av stadens drogförebyggande arbete
 GRF-2020-1729-1 Protokollsutdrag § 274 Motion av Jörgen Grubb(SD) och Nima
Gholam Ali Pour (SD) om skriftligt omdöme i terminsbetygen
 GRF-2020-1729-2 Tjänsteskrivelse KSAU 191125 Motion av Jörgen Grubb (SD)
och Nima Gholam Ali Pour (SD) om skriftligt omdöme i terminsbetygen
 GRF-2020-2336-1 Protokollsutdrag § 3 Kommunstyrelsen Remiss från
Utbildningsdepartementet - Fler obehöriga lärare och förskollärare ska kunna få
examen genom VAL
 GRF-2020-2336-2 Yttrande Remiss från Utbildningsdepartementet - Fler obehöriga
lärare och förskollärare ska kunna få examen genom VAL
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 GRF-2020-2336-3 Tjänsteskrivelse KSAU 200108 Remiss från
Utbildningsdepartementet fler obehöriga lärare och förskollärare ska kunna få examen
genom VAL
 GRF-2020-2388-1 Protokollsutdrag § 13 Tillämpningsanvisningar för
attestreglemente för Malmö stad
 GRF-2020-2388-2 Protokollsutdrag Kommunstyrelsens AU § 9
Tillämpningsanvisningar för attestreglemente för Malmö stad
 GRF-2020-2388-3 Tillämpningsanvisningar för attestreglemente för Malmö stad
 GRF-2020-2388-4 Tjänsteskrivelse KSAU 200108 Tillämpningsanvisningar till
attestreglemente
 GRF-2020-1856-4 Objektstillsyn av arkivredovisning för grundskolenämnden
 GRF-2020-1856-3 Godkännande av gallringsregler för grundskolenämnden
 GRF-2019-34429-9 Expedierad hemställan till regeringen om försöksverksamhet för
att införa befattningen grundskolepedagog
 GRF-2019-34724-9 Expedierad till kommunstyrelsen - Grundskolenämndens
hemställan till regeringen om att införa försöksverksamhet med treterminssystem
Paragrafen är justerad
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Information från presidiet om ICSEI-konferensen 2020

Presidiet informerar om sitt deltagande på ICSEI-konferensen som ägde rum i Marrakech 610 januari 2020.
Paragrafen är justerad
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Information från grundskoledirektören

Anders Malmquist, grundskoledirektör, informerar bland annat om:





Arbetsmiljörapporten 2019.
Skolinspektionens pågående riktade tillsyn och regelbundna kvalitetsgranskning.
Utvecklingsavdelningens nya organisation.
Aktuella rättsfall.

Paragrafen är justerad
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Information från stadsrevisionen

Sammanfattning

Per Lilja, förtroendevald revisor, och Ann-Mari Ek, revisionsdirektör, informerar om
stadsrevisionens arbete och ansvar
Paragrafen är justerad

