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Malmö stad

Grundskolenämnden
Kallelse och
föredragningslista

Sammanträdestid

2020-08-25 kl. 09:00-12:00

Plats

Grundskoleförvaltningen, Rönnblomsgatan 6A, vån 9, sal C9-1

Ordförande

Sara Wettergren (L)

Ledamöter

Sanna Axelsson (S), Vice ordförande
John Eklöf (M), Andre vice ordförande
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Linnea Jacobsson (S)
Gert Åke Troells Jakobsson (S)
Johanna Öfverbeck (MP)
Lisa Stolpe (V)
Vakans M (M)
Cecilia Barwén (M)
Joacim Ahlqvist (C)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Ulf Blomström (SD)

Ersättare

Arzu Erden (S)
Håkan Mikael Nilsson (S)
Kamyar Alinejad (S)
Ines Pentmo (S)
Charlotte Hedendahl (L)
Malte Roos (MP)
Helena Olsson (V)
Sofie Andersson (M)
Anna Blixt Nerme (M)
Karin Waldenström (M)
Leif Mohlin (C)
Nichodemus Nilsson (SD)
Oliver Limachi Hinojosa (SD)

Övriga deltagare

Anders Malmquist, Direktör
Jesper Svedgard, Sekreterare
Åsa Petersson, Personalrepresentant, Kommunal
Helena Quarfood, Personalrepresentant, Lärarförbundet
Johan Åström, Personalrepresentant, Lärarnas riksförbund

Eventuellt förhinder anmäls snarast till Jesper Svedgard, 073-344 39 52
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1.

Val av justerare

2.

Remiss angående motion av Magnus Olsson (SD) om att utreda
svenskfientlighet i Malmö

GRF-2020-7660
Sammanfattning

I en motion av Magnus Olsson (SD) föreslås det att stadskontoret tillsammans med berörda
förvaltningar och nämnder gör en kartläggning och tar fram underlag, fakta samt förslag som
skall motverka ”svenskfientligheten” i Malmö.
Grundskoleförvaltningens uppfattning är att det finns utvecklade kartläggningsmekanismer
för att främja alla människors lika värde och förebygga etnisk diskriminering, oavsett dess
uttryck. Genom dessa kartläggningar har det inte framkommit att svenskfientlighet är ett
vanligt förekommande problem på våra skolor.
Mot bakgrund av detta anser grundskoleförvaltningen att motionen bör avslås.
Förslag till beslut

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






3.

G-Tjänsteskrivelse GRNAU 200814 Remiss angående motion av Magnus Olsson
(SD) om att utreda svenskfientlighet
Förslag till yttrande GRNAU 200814 Remiss angående motion av Magnus Olsson
(SD) om att utreda svenskfientlighet i Malmö
Motion av Magnus Olsson (SD) om att utreda svenskfientlighet i Malmö
§96 GRNAU Remiss angående motion av Magnus Olsson (SD) om att utreda
svenskfientlighet i Malmö
Ansökan om genomsnittlig strukturersättning för läsåret 2020/2021

GRF-2020-13338
Sammanfattning

Ängsdals skolor AB, Ängsdalsvägen 20 i Bunkeflostrand, har inkommit den 15 april 2020
med en ansökan om att erhålla genomsnittlig strukturersättning för läsåret 2020/2021
(Diarienummer 2020- 13338) i stället för det lägre strukturersättning för Ängsdals skolor som
beräknas via grundskolenämndens resursfördelningsmodell med hänsyn till elevernas
socioekonomiska bakgrundsfaktorer.
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Ängsdals skolor ansöker för 215 elever genomsnittlig strukturersättning första läsåret då
något socialt index för dessa nya elever ej har räknats fram. Enligt Ängsdals skola är det en
extraordinär situation och utmaning.
Eftersom det inte är frågan om en ny skolenhet så rekommenderar grundskoleförvaltningen
grundskolenämnden att avslå ansökan om genomsnittlig strukturersättning till Ängsdals skola
i Bunkeflostrand.
Förslag till beslut

Grundskolenämnden föreslås besluta
1. Grundskolenämnden avslår Ängsdals skolor AB:s ansökan om genomsnittlig
strukturersättning till Ängsdals skola i Bunkeflostrand.
Beslutsunderlag





4.

G-Tjänsteskrivelse GRNAU 200814 Ansökan från Ängsdals skola
Ansökan om genomsnittlig strukturersättning för läsåret 2020/2021 (Juli 2020 tom
Juni 2021) för Ängsdals skola nya elever
Korrespondens
§95 GRNAU Ansökan om genomsnittlig strukturersättning för läsåret 2020/2021
Remiss angående uppdrag att se över indexering av
inkomstklasserna som ligger till grund för förskole- och
fritidshemsavgifter

GRF-2020-10184
Sammanfattning

Den 1 juli 2015 började inkomsttaket i maxtaxan indexeras av Skolverket. Malmö stad har
sedan dess årligen justerat den högsta avgiftsgrundande inkomsten och de högsta
avgiftsbeloppen som är fastställda av Skolverket. I samband med beslut om nya avgiftsnivåer
inför 2020 (STK-2019-1531) beslutade kommunstyrelsen den 4 december 2019 ge uppdrag
till stadskontoret, förskolenämnden och grundskolenämnden att se över indexeringen.
Grundskolenämndens utredning visar att en indexering av Malmö stads progressiva
avgiftsskala, med basår 2015, sänker barnomsorgsavgifterna för de hushåll som har en
inkomst upp till 41 100 kronor per månad samt att de hushåll som har en inkomst under
11 700 kronor per månad blir avgiftsbefriade. Samtidigt visar beräkningarna att en indexering
av avgiftsskalan, med basår 2015, hade medfört en bedömd total minskning av
avgiftsintäkterna på cirka 4,4 Mkr för 2020, varav cirka 1,4 Mkr avser grundskolenämnden.
Utöver detta tillkommer en justering av indexeringen inför 2021 och för en årlig justering
under kommande år.
Om en indexering av avgiftsskalan till exempel införs med basår 2019 påverkar förändringen
de hushåll med inkomster upp till 36 400 kronor per månad och medför en lägre minskning
av avgiftsintäkterna, cirka 0,8 Mkr varav cirka 0,3 Mkr avser grundskolenämnden.
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Ett eventuellt beslut om införande av en indexering av den progressiva avgiftsskalan bör gälla
från 1 januari 2021 eller senare.
Förslag till beslut

Grundskolenämnden föreslås besluta
1. Grundskolenämnden godkänner utredningen och översänder den till
kommunstyrelsen
Beslutsunderlag








5.

Förslag till yttrande GRNAU 200814 Remiss angående Uppdrag att se över
indexering av inkomstklasserna som ligger till grund för förskole- och
fritidshemsavgifter
G-Tjänsteskrivelse GRNAU 200814 Remiss angående Uppdrag att se över
indexering av inkomstklasserna som ligger till grund för förskole- och
fritidshemsavgifter
Förslag till avgifter för förskola, fritidshem samt annan pedagogisk verksamhet från
och med 2020-01-01
Protokollsutdrag KS 2019-12-04 §277 Nya statliga avgiftsnivåer för maxtaxa inom
förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet - uppräkning januari 2020
Remiss Uppdrag att se över indexeringen av inkomstklasserna som ligger till grund
för förskole- och fritidshemsavgifter
§94 GRNAU Remiss angående uppdrag att se över indexering av inkomstklasserna
som ligger till grund för förskole- och fritidshemsavgifter
Arkivredovisning för grundskolenämnden, version 3.1

GRF-2020-22802
Sammanfattning

Arkivredovisningen redogör för de handlingar som finns i myndigheten och hur dessa ska
hanteras, bland annat vad gäller förvaring och gallring. 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, överblicka handlingsbeståndet, söka och ta fram allmänna
handlingar samt hantera och förvalta handlingar. Arkivredovisningen ska fungera som ett
redskap för medarbetarna i den dagliga informationshanteringen.
Version 3 av arkivredovisningen antogs i februari 2020. Sedan dess har ett nytt IT-system
börjat användas inom elevhälsan. Nya IT-system ska också börja användas för hantering av
skolplacering och skolskjuts, vilket kommer påverka hanteringen av handlingar inom dessa
typer av ärenden. Grundskoleförvaltningen har därför utarbetat en reviderad version av
grundskolenämndens arkivredovisning. Den nya versionen föreslås gälla för handlingar som
inkommit eller upprättats från den 1 augusti 2020.
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Förslag till beslut

Grundskolenämnden föreslås besluta
1. Grundskolenämnden antar grundskoleförvaltningens förslag till arkivredovisning för
grundskolenämnden, version 3.1.
Beslutsunderlag





6.

G-Tjänsteskrivelse GRNAU 200814 Arkivredovisning för grundskolenämnden,
version 3.1
Förslag till arkivredovisning för grundskolenämnden, version 3.1
Yttrande Arkivredovisning för grundskolenämnden, version 3.1
§97 GRNAU Arkivredovisning för grundskolenämnden, version 3.1
Nämndinitiativ från Lisa Stolpe (V) angående att öka den sociala
mångfalden på skolorna

GRF-2020-23041
Sammanfattning

Lisa Stolpe (V) har inkommit med ett nämndinitiativ angående att öka den sociala
mångfalden på Malmös skolor. I initiativet föreslås grundskolenämnden besluta
1. Att grundskolenämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda på vilka sätt vi som
huvudman kan verka för en allsidig social sammansättning på våra skolor.
2. Att inom denna utredning undersöka möjligheten att frångå relativa närhetsprincipen
i syfte att främja en allsidig social sammansättning.
3. Att undersöka möjligheterna att ha gemensam kö för kommunens samtliga skolor
(dvs såväl de med kommunal huvudman som fristående).
4. Att undersöka möjligheterna att förbjuda huvudmän med vinstintresse att starta nya
skolor.
Förslag till beslut

Grundskolenämnden föreslås besluta
1. Grundskolenämnden avslår Nämndinitiativ från Lisa Stolpe (V) angående att öka den
sociala mångfalden på skolorna.
Beslutsunderlag




Nämndinitiativ från Lisa Stolpe (V) angående att öka den sociala mångfalden på
skolorna
§98 GRNAU Nämndinitiativ från Lisa Stolpe (V) angående att öka den sociala
mångfalden på skolorna
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7.

Budgetdag med grundskolenämnden 2020

Förslag till beslut

Grundskolenämnden föreslås besluta
1. Grundskolenämndens budgetdag 2020 planeras till den 19 oktober 2020.

8.

Anmälan av protokoll

GRF-2020-23659
Sammanfattning

Anmälan av protokoll från grundskolenämndens arbetsutskotts sammanträde den 5 juni
2020.
Förslag till beslut

Grundskolenämnden föreslås besluta
1. Grundskolenämnden har tagit del av anmälan av protokoll från grundskolenämndens
arbetsutskotts sammanträde 200814 och lägger den till handlingarna.
Beslutsunderlag


9.

Protokoll GRNAU 200814
Anmälan av delegationsbeslut

GRF-2020-23661
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 nämndsammanträde.
Förslag till beslut

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





Tjänsteskrivelse GRN 200825 Anmälan av delegationsbeslut
Rapport - delegationsbeslut
Tilläggsbeslut juni 2020 kommunal och fristående
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10.

Tilläggsbeslut juli 2020 kommunal och fristående
Anmälan till huvudmannen enligt 6 kap. 10 § skollagen

GRF-2020-23667
Sammanfattning

En förteckning över anmälningar till huvudmannen avseende kränkande behandling enligt 6
kap 10 § skollagen har tagits fram.
Förslag till beslut

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




11.

Tjänsteskrivelse GRN 200825 Anmälan till huvudmannen enligt 6 kap. 10 §
skollagen
Rapport - anmälan till huvudmannen enligt 6 kap. 10 § skollagen
Sammanställning av anmälningar till huvudmannen enligt 6 kap. 10 § skollagen
Anmälan till huvudmannen enligt 7 kap. 19a § skollagen

GRF-2020-23729
Sammanfattning

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

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



12.

Tjänsteskrivelse GRN 200825 Anmälan till huvudmannen enligt 7 kap. 19a §
skollagen
Rapport - anmälan till huvudmannen enligt 7 kap. 19a § skollagen
Anmälningar av inkomna och avgivna skrivelser
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Förslag till beslut

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

 GRF-2020-22650-1.2
Policy § 149 KF Policy avseende Malmö stads
arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter
 GRF-2020-22650-1.3
Protokollsutdrag KF §149 Policy avseende
Malmö stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter
 GRF-2020-22651-1.1
Tjänsteskrivelse§ 155 KF Ansökan från
servicenämnden om utökat objektsgodkännande för nybyggnation av Nya
Högaholmsskolan, Folkvisan 4
 GRF-2020-22651-1.2
Protokollsutdrag KF § 155 Ansökan från
servicenämnden om utökat objektsgodkännande för nybyggnation av Nya
Högaholmsskolan, Folkvisan 4
 GRF-2020-22652-1.1
Rapport§ 150 KF Nulägesbild av Malmö stads
insatser mot hedersproblematik
 GRF-2020-22652-1.2
Tjänsteskrivelse § 150 KF Nulägesbild av Malmö
stads insatser mot hedersproblematik
 GRF-2020-22652-1.3
Protokollsutdrag KF § 150 Nulägesbild av Malmö
stads insatser mot hedersproblematik
 GRF-2020-21495-1.4
Protokollsutdrag § 208 kommunstyrelsen
Lokalförsörjningsplan för Malmö stad 2020-2029 med särskilt yttrande (SD)
 GRF-2020-21497-1.1
Protokollsutdrag §200 Förstudie om segregation i
Malmö med rekommendationer om fortsatta insatser, med särskilt yttrande (V)
 GRF-2020-22912-1.1
Prognos § 166 KF Ekonomisk prognos 2020
 GRF-2020-22912-1.2
Ekonomisk prognos § 166 KF Ekonomisk
prognos 2020
 GRF-2020-22912-1.3
Protokollsutdrag § 166 KF Ekonomisk prognos
2020
 GRF-2020-23692-1 Korrespondens om Skolupprop mot afrofobi och diskriminering
på grund av hudfärg, till alla Sveriges skolor
 GRF-2020-23692-1.1
Information om arvet efter slaveriet
 GRF-2020-23692-1.2
Förslag till resolution om Skolupprop mot
afrofobi och diskriminering på grund av hudfärg, till alla Sveriges skolor
 GRF-2020-23692-1.3
Friendsrapport för Skolupprop mot afrofobi och
diskriminering på grund av hudfärg, till alla Sveriges skolor
 GRF-2020-23692-1.4
Öppet brev om Skolupprop mot afrofobi och
diskriminering på grund av hudfärg, till alla Sveriges skolor
 GRF-2020-20696-1.1
Beslut Bellevueskolan
 GRF-2020-20696-2.1
Beslut återkallelse Bellevueskolan
 GRF-2020-22305-2.1
Tjänsteskrivelse § 213 KS Revidering av Program
för den nationella minoriteten samer
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 GRF-2020-22305-2.2
Program § 213 KS Revidering av Program för den
nationella minoriteten samer
 GRF-2020-22305-2.3
Protokollsutdrag KS § 213 Revidering av program
för den nationella minoriteten samer
 GRF-2020-22308-1.1
Program § 216 KS Revidering av Program för den
nationella minoriteten judar
 GRF-2020-22308-1.2
Tjänsteskrivelse § 216 KS Revidering av Program
för den nationella minoriteten judar
 GRF-2020-22308-1.3
Protokollsutdrag KS § 216 Revidering av Program
för den nationella minoriteten judar
 GRF-2020-22335-1.1
Program § 214 KS Revidering av Program för den
nationella minoriteten sverigefinnar
 GRF-2020-22335-1.2
Tjänsteskrivelse § 214 KS Revidering av Program
för den nationella minoriteten sverigefinnar
 GRF-2020-22335-1.3
Protokollsutdrag KS §214 KS Revidering av
Program för den nationella minoriteten sverigefinnar
 GRF-2020-22336-1.1
Program § 215 KS Revidering av Program för den
nationella minoriteten tornedalingar
 GRF-2020-22336-1.2
Tjänsteskrivelse § 215 KS Revidering av Program
för den nationella minoriteten tornedalingar
 GRF-2020-22336-1.3
Protokollsutdrag KS §215 Revidering av Program
för den nationella minoriteten tornedalingar
 GRF-2020-22338-1.1
Handlingsplan§ 217 Revidering av handlingsplan
för den nationella minoriteten romer 2020-2022
 GRF-2020-22338-1.2
Tjänsteskrivelse§ 217 Revidering av handlingsplan
för den nationella minoriteten romer 2020-2022
 GRF-2020-22338-1.3
Protokollsutdrag KS § 217 Revidering av
handlingsplan för den nationella minoriteten romer 2020-2022
 GRF-2020-22624-1.1
Befolkningsprognos § 241 KS Malmö stads
befolkningsprognos 2020-2030
 GRF-2020-22624-1.2
Tjänsteskrivelse § 241 Malmö stads
befolkningsprognos 2020-2030
 GRF-2020-22624-1.3
Protokollsutdrag § 241 KS § 241 Malmö stads
befolkningsprognos 2020-2030
 GRF-2020-22629-1.1
Tjänsteskrivelse § 243 KS § 243 Åtgärder med
anledning av Covid-19
 GRF-2020-22629-1.2
Protokollsutdrag § 243 KS § 243 Åtgärder med
anledning av Covid-19
 GRF-2020-22642-1.1
Tjänsteskrivelse § 250 KS Ansökan från
servicenämnden om objektsgodkännande för etablering av paviljonger för
Tygelsjöskolan, Tygelsjö 4140
 GRF-2020-22642-1.2
Protokollsutdrag § 250 KS § 250 Ansökan från
servicenämnden om objektsgodkännande för etablering av paviljonger för
Tygelsjöskolan, Tygelsjö 41:40
 GRF-2020-22650-1.1
Tjänsteskrivelse § 149 Policy avseende Malmö
stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter
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13.

Befolkningsprognos

Information om befolkningsprognosen.
14.

Information om grundskoleförvaltningens system

15.

Information från grundskoledirektören

