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§

77

Information om elevenkäten kring skolmat

Sammanfattning

Gertrud Sonesson-Wessman, avdelningschef för skolrestauranger på
serviceförvaltningen, och Eddie Grahn, kostekonom på serviceförvaltningen, informerar om
resultatet från elevenkäten som gjorts kring skolmaten.
Paragrafen är justerad

4

§

78

Information om skolsök 2020

Sammanfattning

Joel Valsten, enhetschef för skolplaceringsenheten, informerar om resultatet från skolsök för
förskoleklass och årskurs 7 inför läsåret 2020/2021.
Paragrafen är justerad
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§

79

Ekonomisk prognos 2020

GRF-2020-14264
Sammanfattning

Grundskoleförvaltningen har upprättat ett förslag till ekonomisk prognos 2020.
För helåret 2020 prognostiserar grundskoleförvaltningen med ett överskott på 40 Mkr
jämfört med budget. Förklaringen till den positiva prognosen är i huvudsak lägre volymer av
skolplatser och fritidshemsplatser samt ersättning för sjuklönekostnader under perioden aprilmaj 2020.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden godkänner Ekonomisk prognos 2020 och skickar rapporten
vidare till kommunstyrelsen.
Reservationer och särskilda yttranden

Cecilia Barwén (M), Sofie Andersson (M), Anna Blixt Nerme (M) och Joacim Ahlqvist (C)
avser inkomma med ett gemensamt särskilt yttrande.
Malte Roos (MP) avser inkomma med ett 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.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag




Rapport - Ekonomisk prognos 2020
G-Tjänsteskrivelse GRN 200527 Ekonomisk prognos 2020

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande
Grundskolenämnden 2020-05-27
Ärende: GRF-2020-14264

Ekonomisk prognos 2020
I ännu en budget är grundskola autism och grundsärskola autism underfinansierad.
Sverigedemokraterna beklagar att dessa verksamheter är underfinansierade år efter
år. Detta skapar en obekväm arbetssituation för personalen. Det är viktigt att även
dessa verksamheter får sina behov tillgodosedda.
Under perioden från halva mars till mitten av april hade vissa skolor en elevfrånvaro
som översteg 50 procent och genomsnittet för grundskoleförvaltningens skolor var ca
30 procents frånvaro. Sverigedemokraterna ser med allvar på detta problem. Då det
inte finns något slutdatum på covid-19 så kan detta inte uppfattas vara ett
acceptabelt beteende. Grundskolan är obligatorisk och skolk får inte accepteras. Är
skolorna öppna så måste eleverna närvara.

_____________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)

____________________________
Ulf Blomström (SD)

___________________________
Nichodemus Nilsson (SD)

____________________________
Oliver Limachi (SD)
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Särskilt yttrande
Grundskolenämnden: 2020-05-27 Ärende nr 4, ekonomisk prognos 2020
Till att börja med tycker vi att prognosen visar på ett noggrant och systematiskt
arbete från ekonomiavdelningen. Vidare identifieras en rad osäkerhetsfaktorer,
delvis pga coronavirusepidemin.
I årsanalys och andra granskningar av verksamhetens måluppfyllelse
återkommer brister. Förvaltningen misslyckas tex på de så viktiga områdena
likvärdighet och studiero.
För en mer integrerad och likvärdig skola krävs det att enheterna ges de
förutsättningar som krävs. Antalet elever inför kommande period är osäker och
Coronavirusepidemin ställer ytterligare krav på skolans redan utmanande och
breda uppdrag.
Vi vill därför i detta särskilda yttrande poängtera vikten av att tillräckliga
ekonomiska medel tillsätts. I prognosen nämns bla annat de IT-satsningar som
drivits på under våren. Parallellt med detta återstår tex utmaningen i att fortbilda,
anställa och behålla fler kompetenta medarbetare. Det krävs ett fortsatt
målinriktat och verksamhetsnära arbetsmiljöarbete för att kunna utveckla, locka
och behålla personal till våra skolor. Detta är en förutsättning för att alla elever
ska kunna utvecklas och få den studiero som det är vårt ansvar att organisera
för.
Sammanfattningsvis menar vi att prognosen visar att kraftfulla 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 2020-05-27
Lisa Stolpe
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Med instämmande av
Helena Olsson
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Särskilt yttrande

Grundskolenämnden 2020-05-27
Ärende GRF-2020-14264: Ekonomisk prognos 2020
Moderaterna och Centerpartiet avser följa förvaltningens ekonomiska utveckling utifrån den
oroliga tid som råder.
Vårt förslag om att tillskriva kommunstyrelsen har gett förvaltningen goda ekonomiska
förutsättningar för budgetåret 2020. Det går därför att konstatera att tilldelningen var motiverad
om förutsättningarna hade varit det normala. Det är viktigt att förvaltningens överskott går till
satsningar som har en positiv inverkan på studieresultaten, såsom utveckling av
matematikundervisningen. Dessa satsningar får dock inte riskera att förvaltningen dra på sig
kostnadsökningar inom som inte går inom ramen för ordinarie budget.
.
Cia Barwén (M)
Med instämmande av
Leif Mohlin (C)

Sofie Andersson (M)

Anna Blixt Nerme (M)

Joacim Ahlqvist (C)
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§

80

Avstämning av grundbelopp år 2019 för fristående verksamhet

GRF-2020-11940
Sammanfattning

Sedan införandet av den nya skollagen har Malmö stad kompenserat fristående/ enskilda
verksamheter, i de fall den kommunala verksamheten under året förbrukat mer resurser än
vad som ingick i de ursprungliga beräkningarna som legat till grund för bidragen. Syftet är att
utifrån skollagens bestämmelser om lika villkor, ge fristående verksamheter samma
ekonomiska förutsättningar som den kommunala verksamheten.
Avstämningen av det framräknade utfallet för 2019 visar att i den kommunala verksamheten
har kostnaden per elev för de kostnadsposter som ingår i grundbeloppet varit högre än
budgeterat för verksamheterna fritidshem och grundskola. För förskoleklass, och
grundsärskoleverksamheten har kostnaderna varit lägre än budgeterat.
Det föreslås att fristående och enskilda verksamheter kompenseras i enlighet med utfallet i
den kommunala verksamheten för fritidshem och grundskola. För förskoleklass och
grundsärskola föreslås ingen justering av grundbeloppet.
Kompensationen till fristående verksamhet för 2019 uppgår till totalt ca 3 760 tkr.
Beloppet är inklusive schabloniserad administration (3 %) och momskompensation (6 %).
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden beslutar att justera ersättningen för grundbelopp till fristående
grundskolor och fritidshem år 2019 med totalt ca 3 760 tkr enligt föreliggande förslag.
2. Grundskolenämnden beslutar att ersättningen utbetalas som ett engångsbelopp
fördelat per barn/elever folkbokförda i Malmö.
Beslutet skickas till

Fristående skolor med elever folkbokförda i Malmö.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse GRNAU 200515 Avstämning grundbelopp år 2019 för
fristående verksamhet
§70 GRNAU Avstämning av grundbelopp år 2019 för fristående verksamhet

Paragrafen är justerad
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§

81

Malmöinitiativet - Förtur i skolplacering samt barnomsorg för
heltid ensam vårdare med ett eller fler barn före syskonförtur

GRF-2020-7360
Sammanfattning

Förslag har inkommit via Malmöintiativet gällande förslag till förändring gällande
grundskolenämndens riktlinjer för skolplacering med införande av ett nytt urvalskriterie i
form av förtur till ensamstående vårdnadshavare med ett eller fler barn som ska gå före
syskonförturen.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden godkänner grundskoleförvaltningens förslag på svar.
Beslutet skickas till

Förslagsställaren

Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse GRNAU 200515 Malmöinitiativ angående förtur till
skolplacering samt barnomsorg för ensamstående vårdnadshavare
Förslag till svar GRNAU 200515 Malmöinitiativ angående förtur till skolplacering
samt barnomsorg för ensamstående vårdnadshavare
Malmöinitiativet - Förtur i skolplacering samt barnomsorg för heltid vårdare med
ett eller fler barn före syskonförtur
§74 GRNAU Malmöinitiativet - Förtur i skolplacering samt barnomsorg för heltid
ensam vårdare med ett eller fler barn före syskonförtur

Paragrafen är justerad
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§

82

Återrapportering till grundskolenämnden - mottagande i
fritidshem

GRF-2020-11445
Sammanfattning

Grundskolenämnden behandlade på sitt sammanträde den 25 februari ”Stadsrevisionens
fördjupade granskning – Likvärdighet i fritidshemmet. (GRF-2019-36563)”. Med anledning
av vad som framkom i ärendet önskade nämnden en fördjupad återrapportering av
likvärdigheten i mottagande av elever i fritidshemmet utifrån elevens eget behov på grund av
familjesituationen i övrigt eller med anledning av fysiska, psykiska eller andra skäl som
innebär att eleven behöver särskilt stöd i sin utbildning i form av fritidshemsplats.
Totalt har det under läsåret 2019/2020 inkommit 600 dispensansökningar på de 55 skolor
som svarat på enkäten. 554 av dessa har blivit beviljade. Det skiljer sig åt i dispenshanteringen
mellan skolorna, men ungefär 92 % av alla ansökningar blir alltså beviljade. Det finns en
efterfrågan för gemensamma riktlinjer gällande dispenser för plats på fritidshem.
Beslut

Grundskolenämndens beslutar
1. Grundskolenämnden godkänner grundskoleförvaltningens återrapportering om
mottagande i fritidshem.
2. Grundskolenämnden ger grundskoleförvaltningen i uppdrag att ta fram
förvaltningsgemensamma riktlinjer för hantering av ansökningar om mottagande i
fritidshemmet utifrån elevens eget behov på grund av familjesituationen i övrigt eller
med anledning av fysiska, psykiska eller andra skäl som innebär att eleven behöver
särskilt stöd i sin utbildning i form av fritidshemsplats.
Reservationer och särskilda yttranden

Cecilia Barwén (M), Sofie Andersson (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.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse återrapportering till grundskolenämnden mottagande fritidshem
§68 GRNAU Återrapportering till grundskolenämnden - mottagande i fritidshem
Återrapportering till grundskolenämnden mottagande fritidshem

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande
Grundskolenämnden 2020-05-27
Ärende: GRF-2020-11445

Återrapportering till grundskolenämnden – mottagande i fritidshem
Sverigedemokraterna stödjer förslaget till beslut. Däremot anser vi att de
förvaltningsgemensamma riktlinjer för hantering av ansökningar om mottagande i
fritidshemmet utifrån elevens eget behov på grund av familjesituationen i övrigt eller
med anledning av fysiska, psykiska eller andra skäl som innebär att eleven behöver
särskilt stöd i sin utbildning i form av fritidshemsplats, ska behandlas i nämnden.
Att utfärda riktlinjer till skolorna utan att pröva riktlinjerna i nämnden innebär att
sannolikheten är större att riktlinjerna ifrågasätts senare, då nämndsledamöterna inte
har fått ett tillfälle att anamma riktlinjerna.

_____________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)

____________________________
Ulf Blomström (SD)

___________________________
Nichodemus Nilsson (SD)

____________________________
Oliver Limachi (SD)
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Särskilt yttrande

Grundskolenämnden 2020-05-27
Ärende GRF-2020-11445: Återrapportering till grundskolenämnden mottagande i fritidshem
Grundskolenämnden har att ta ställning återrapportering avseende mottagande i fritidshem.
Ärendet är en följd av att nämnden önskande en fördjupad rapportering av mottagandet i
fritidshem efter stadsrevisionens granskning gällande likvärdighet.
Moderaterna och Centerpartiets grundläggande uppfattning är att likabehandling ska gälla inom
stadens samtliga skolverksamheter. Det innefattar att samma regler behöver gälla för att kunna
garantera att alla elever ges lika förutsättningar till fritidshem inom ramen för vad skollagen
föreskriver. Vi vill samtidigt betona att dispenser ska beviljas i undantagsfall om det föreligger
synnerliga skäl. Därför är det ohållbart att olika regler appliceras och att synen på dispens skiljer
sig åt.
Tacksamt nog kan vi konstatera att nämnden har lyssnat på våra synpunkter om att sådana
riktlinjer behöver arbetas fram. Vilket också blev nämndens beslut.

Cecilia Barwén (M)
Med instämmande av
Leif Mohlin (C)

Sofie Andersson (M)

Anna Blixt Nerme (M)

Joacim Ahlqvist (C)
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§

83

Sammanslagning av skolenheterna Klagshamnsskolan och
Strandskolan

GRF-2020-5001
Sammanfattning

Grundskolenämnden ansvarar för organiseringen av de kommunala grundskolorna i Malmö.
I detta ingår vilka skolenheter som finns, vilka årskurser respektive skolenhet erbjuder samt,
vilka skolor elever matas till i de årskurser som elever inte söker skola. Nämnden har vid sitt
sammanträde den 19 november 2019 beslutat om skolorganisering för läsåret 2020/2021.
Grundskoleförvaltningen föreslår en revidering av skolorganiseringen för läsåret 2020/2021, i
form av en sammanslagning av Klagshamnsskolan och Strandskolan under det gemensamma
namnet Klagshamnsskolan. Klagshamnsskolan blir en F-9 skolenhet med två lokaler.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden godkänner sammanslagningen av Klagshamnsskolan och
Strandskolan.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse GRNAU 200515 Sammanslagning av skolenheterna
Klagshamnsskolan och Strandskolan
§72 GRNAU Sammanslagning av skolenheterna Klagshamnsskolan och
Strandskolan

Paragrafen är justerad
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§

84

Läsårstider 2021/2022 och preliminära läsårstider 2022/2023

GRF-2020-11384
Sammanfattning

Enligt 3 kap. 3 § skolförordningen (2010:185) ska huvudmannen besluta om dagarna för
höst-och vårterminens början och slut.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden fastställer dagarna för höst- och vårterminens början och slut
för läsåret 2021/2022 i enlighet med beslutsunderlaget.
2. Grundskolenämnden lägger informationen om preliminära dagar för höst- och
vårterminens början för läsåret 2022/2023 till handlingarna.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse GRNAU 200515 Läsårstider 2021/2022 och preliminära
läsårstider 2022/2023
Förslag till läs- och lovtider för grundskolan och grundsärskolan 2021-2022
§73 GRNAU Läsårstider 2021/2022 och preliminära läsårstider 2022/2023

Paragrafen är justerad
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§

85

Nämndinitiativ från Nima Gholam Ali Pour (SD) angående
svenska som andraspråk (SVA)

GRF-2020-15705
Sammanfattning

Nima Gholam Ali Pour (SD) har inkommit med ett nämndinitiativ. I initiativet föreslås att
grundskolenämnden uppdrar grundskoleförvaltningen att anta ett undersökande åtagande
gällande svenska som andraspråk i syfte att höja måluppfyllelsen i ämnet.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden remitterar till grundskoleförvaltningen att undersöka och
återkomma med ett fördjupat underlag kring undervisningen i svenska som
andraspråk.
Beslutsunderlag




Nämndinitiativ från Nima Gholam Ali Pour (SD) angående svenska som
andraspråk (SVA)
§76 GRNAU Nämndinitiativ från Nima Gholam Ali Pour (SD) angående svenska
som andraspråk (SVA)

Paragrafen är justerad
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§

86

Nämndinitiativ från Nima Gholam Ali Pour (SD) angående
beskydd av riskgrupper bland skolpersonal

GRF-2020-15704
Sammanfattning

Nima Gholam Ali Pour (SD) har inkommit med ett nämndinitiativ. I initiativet föreslås att
grundskolenämnden beslutar att grundskoleförvaltningen beviljar alla medarbetare som tillhör
riskgrupperna ledighet med bibehållen lön, framtill deras arbetsplatser är fria från covid-19.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden avslår nämndinitiativet utan eget ställningstagande.
Reservationer och särskilda yttranden

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 bifall till nämndinitiativet.
Sanna Axelsson (S) yrkar, med instämmande av Joacim Ahlqvist (S), avslag till
nämndinitiativet utan eget ställningstagande.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Dels Nima Gholam Ali Pours (SD)
bifallsyrkande. Dels Sanna Axelssons (S) avslagsyttrande.
Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och finner att grundskolenämnden beslutar
att avslå nämndinitiativet utan eget ställningstagande.
Beslutsunderlag




§75 GRNAU Nämndinitiativ från Nima Gholam Ali Pour (SD) angående beskydd
av riskgrupper bland skolpersonal
Nämndinitiativ från Nima Gholam Ali Pour (SD) avseende beskydd av riskgrupper
bland skolpersonal

Paragrafen är justerad
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Reservation
Grundskolenämnden 2020-05-27
Ärende: GRF-2020-15704

Nämndinitiativ från Nima Gholam Ali Pour (SD) angående beskydd av
riskgrupper bland skolpersonal
Sverigedemokraterna har lämnat in ett förslag att grundskolenämnden beslutar att
grundskoleförvaltningen beviljar alla medarbetare som tillhör riskgrupperna ledighet
med bibehållen lön, fram tills deras arbetsplatser är fria från covid-19.
Styret, dess stödpartier, samt Moderaterna och Centerpartiet har valt att avslå
nämndsinitiativet ”utan eget ställningstagande”. Grundskolenämnden är huvudman
för de kommunala skolorna och arbetsgivare för personalen i de kommunala
skolorna. När grundskolenämnden tar beslut så tar nämnden ett eget
ställningstagande. Det är motsägelsefullt och fegt att formulera ett beslut på detta
sätt. När grundskolenämnden avslår ett förslag så är det ett ställningstagande.
Sverigedemokraterna lämnade in detta förslag eftersom det är uppenbart att det är
farligt för personal inom riskgrupper att arbeta i skolorna. Vi anser att arbetsgivaren, i
detta fall grundskolenämnden, måste agera omedelbart.
Om skolpersonalens hälsa skulle utsättas för fara så faller ansvaret på de andra
partierna. Sverigedemokraterna har gjort en bedömning att personal som tillhör
riskgrupperna riskerar sina liv genom att gå till arbetsplatsen. Det är
häpnadsväckande att de andra partierna inte förstår detta trots att det finns nog med
kunskap om covid-19 som visar att vissa grupper med underliggande sjukdom kan
drabbas hårt av detta virus och även mista sina liv.
Vi sverigedemokrater kan inte kräva att skolpersonalen ska gå till jobbet och arbeta i
trånga utrymmen där det saknas möjlighet för social distansering, när vi vet att detta
är farligt.
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När grundskolenämnden behandlade detta nämndsinitiativ så hade sammanträdet
anpassats på grund av covid-19 och ersättarna deltog inte på mötet. Det som passar
politikerna i grundskolenämnden borde även skolpersonalen kunna ta del av,
nämligen anpassningar till den rådande pandemin.
Ingen blir lärare med tanken att man ska riskera sitt liv eller sin hälsa om man går till
jobbet. Det är inte något den här nämnden kan eller borde kräva av skolpersonalen.
Vi yrkade att nämndsinitiativet skulle bifallas.
Då vårt yrkande inte fick 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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§

87

Anmälan av protokoll

GRF-2020-17709
Sammanfattning

Anmälan av protokoll från grundskolenämndens arbetsutskotts sammanträde den 15
maj 2020.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden godkänner anmälan av protokoll från grundskolenämndens
arbetsutskotts sammanträde den 15 maj 2020.
Beslutsunderlag



Protokoll GRNAU 200515

Paragrafen är justerad
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§

88

Anmälan av delegationsbeslut

GRF-2020-17710
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 200527 Anmälan av delegationsbeslut
Rapport - Tilläggsbeslut april 2020 kommunala och fristående
Rapport - Delegationsbeslut

Paragrafen är justerad
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§

89

Anmälan till huvudmannen enligt 7 kap. 19a § skollagen

GRF-2020-17711
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 200527 Anmälan till huvudmannen enligt 7 kap. 19a §
skollagen
Rapport - Anmälan enligt 7 kap. 19a § skollagen

Paragrafen är justerad

25

§

90

Anmälan till huvudmannen enligt 6 kap. 10 § skollagen

GRF-2020-17713
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 200527 Anmälan till huvudmannen enligt 6 kap. 10 §
skollagen
Rapport - Anmälan till huvudmannen enligt 6 kap. 10 § skollagen

Paragrafen är justerad
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§

91

Anmälan av inkomna och avgivna skrivelser

Sammanfattning

Anmälan av inkomna och avgivna skrivelser
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden godkänner anmälan av inkomna och avgivna skrivelser och
lägger dem till handlingarna.

Anmälningar

 GRF-2020-10059-1.1
Protokollsutdrag § 57 Motion av Nima Gholam
Ali Pour (SD) om att motverka skolfrånvaro och främja skolnärvaro
 GRF-2020-10059-1.2
Tjänsteskrivelse § 57 Motion av Nima Gholam Ali
Pour (SD) om att motverka skolfrånvaro och främja skolnärvaro
 GRF-2020-10369-1.1
Tjänsteskrivelse § 72 Remiss från
Utbildningsdepartementet- För flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkluderingModersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål (SOU 2019:18)
 GRF-2020-10369-1.2
Yttrande §72 Remiss från
Utbildningsdepartementet- För flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkluderingModersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål (SOU 2019:18)
 GRF-2020-10369-1.3
Protokollsutdrag §72 Remiss från
Utbildningsdepartementet- För flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkluderingModersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål (SOU 2019:18)
 GRF-2020-10363-1.1
§82 Policy för hållbar utveckling och mat
 GRF-2020-10363-1.2
§82 Förslag på process och indikatorer för
uppföljning av policy för hållbar utveckling och mat
 GRF-2020-10363-1.3
§82 Tjänsteskrivelse Förslag på process och
indikatorer för uppföljning av policy för hållbar utveckling och mat
 GRF-2020-10363-1.4
Protokollsutdrag §82 förslag på process och
indikatorer för uppföljning av policy för hållbar utveckling och mat
 GRF-2020-10359-1.2
Protokollsutdrag §77 Årsredovisning 2019 finskt
förvaltningsområde
 GRF-2020-10359-1.1
Tjänsteskrivelse §77 Årsredovisning 2019 finskt
förvaltningsområde
 GRF-2020-10357-1.2
Protokollsutdrag Sammanställning av Malmö stads
nämnders kompetensgap, riskanalyser och planer 2019
 GRF-2020-10357-1.1
Tjänsteskrivelse Sammanställning av Malmö stads
nämnders kompetensgap, riskanalyser och planer 2019
 GRF-2020-10621-1.1
§67 Tjänsteskrivelse Sammanträde på distans
 GRF-2020-10621-1.2
§67 Protokollsutdrag Sammanträde på distans
 GRF-2020-12388-1.1
Tabellsamling §69 KF Malmö stads
hållbarhetsrapport 2019
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 GRF-2020-12388-1.2
Hållbarhetsrapport 2019 §69 KF Malmö stads
hållbarhetsrapport 2019
 GRF-2020-12388-1.3
Tjänsteskrivelse §69 KF Malmö stads
hållbarhetsrapport 2019
 GRF-2020-12388-1.4
Protokollsutdraget §69 KF Malmö stads
hållbarhetsrapport 2019
 GRF-2020-12384-1.1
Tjänsteskrivelse §70 Uppdrag från
kommunfullmäktige att utreda sociala obligationer samt finansiell rapportering
 GRF-2020-12384-1.2
Protokollsutdrag §70 Uppdrag från
kommunfullmäktige att utreda sociala obligationer samt finansiell rapportering
 GRF-2020-12511-1.1
Tjänsteskrivelse § 78 Motion av Magnus Olsson
(SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om slöjförbud i förskolan och grundskolan
 GRF-2020-12511-1.2
Protokollsutdrag § 78 Motion av Magnus Olsson
(SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om slöjförbud i förskolan och grundskolan
 GRF-2020-12505-1.1
Tjänsteskrivelse § 77 KF Motion av Jörgen
Grubb (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om bättre studiero i våra skolor
 GRF-2020-12505-1.2
Protokollsutdrag § 77 KF Motion av Jörgen
Grubb (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om bättre studiero i våra skolor
 GRF-2020-12959-1.1
Tjänsteskrivelse § 181 KSAU Ansökan från
Föreningen Idrott För Handikappade om projektmedel
 GRF-2020-12959-1.2
Protokollsutdrag §181 KS AU Ansökan från
Föreningen Idrott För Handikappade om projektmedel
 GRF-2020-13526-1.1
Tjänsteskrivelse § 91 Tillfälligt undantag från taxa
för upplåtelse på offentlig plats
 GRF-2020-13526-1.2
Protokollsutdrag § 91 KF Tillfälligt undantag från
taxa för upplåtelse på offentlig plats
 GRF-2020-13625-1.1
Protokollsutdrag § 112 KS Tillfälliga riktlinjer för
fakturering och kravverksamhet
 GRF-2020-13625-1.2
Tjänsteskrivelse § 112 KS Tillfälliga riktlinjer för
fakturering och kravverksamhet
 GRF-2020-13630-1.1
Protokollsutdrag § 113 KS
Tillämpningsföreskrifter för digitala sammanträden
 GRF-2020-13630-1.2
Protokollsutdrag § 113 KSAU
Tillämpningsföreskrifter för digitala sammanträden
 GRF-2020-13630-1.3
Tillämpningsföreskrifter § 113 KS
Tillämpningsföreskrifter för digitala sammanträden
 GRF-2020-13630-1.4
Instruktioner § 113 KS Tillämpningsföreskrifter
för digitala sammanträden
 GRF-2020-13630-1.5
Gruppledaröverenskommelse § 113 KS
Tillämpningsföreskrifter för digitala sammanträden
 GRF-2020-13630-1.6
Tjänsteskrivelse § 113 KS Tillämpningsföreskrifter
för digitala sammanträden
 GRF-2020-13643-1 Cirkulär 2020 års ekonomiska vårproposition och
Vårändringsbudgeten för år 2020 | Viktig information från SKR (cirkulär 20:18)
 GRF-2020-13643-2 Cirkulär
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 GRF-2020-13630-2 Korrespondens KS § 113 Tillämpningsföreskrifter för digitala
sammanträden
 GRF-2020-13630-2.1
Protokollsutdrag KS § 113
Tillämpningsföreskrifter för digitala sammanträden
 GRF-2020-14046-1 Korrespondens Årsrapport 2019 Grundskolenämnden
 GRF-2020-14046-1.1
Årsrapport grundskolenämnden Revisorskollegiet
 GRF-2020-15133-1 Protokollsutdrag nr 4 Arvodeskommitténs presidium
 GRF-2020-13534-2.1
Yttrande Förvaltningsremiss - Malmö stads
ärendehandbok version 4.0
 GRF-2019-33329-9 Beslut i ärende Remiss från Utbildningsdepartementet - För
flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering - Modersmålsundervisning och
studiehandledning på modersmål (SOU) 2019:18)
Paragrafen är justerad
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§

92

Information från grundskoledirektören

Sammanfattning

Anders Malmquist, grundskoledirektör, informerar bland annat om:






Läget utifrån coronapandemin.
Budget 2021.
Skolinspektionens regelbundna granskning och kvalitetsgranskning.
Nyanlända elever.
Utvecklingen av skolbiblioteken.

Paragrafen är justerad

