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§

111

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.
Beslut

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

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

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

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut. Dels Nima Gholam Ali Pours (SD)
förslag att avslå grundskoleförvaltningens förslag till yttrande, samt att föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen. Dels ordförandens förslag att bifalla
grundskoleförvaltningens förslag till yttrande, samt att föreslå kommunfullmäktige att avslå
motionen.
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att grundskolenämnden
beslutar att bifalla grundskoleförvaltningens förslag till yttrande och föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen.
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Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag






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

Paragrafen är justerad
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Reservation
Grundskolenämnden
Ärendenummer: GRF-2020-7660

Remiss angående motion av Magnus Olsson (SD) om att utreda svenskfientlighet i Malmö
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Magnus Olsson (SD) att:
-

En utredning tillsätts med uppdrag att kartlägga svenskfientlighetens omfattning och
karaktär.

-

Förslag tas fram för att motverka svenskfientligheten i Malmö.

-

Svenskfientligheten ska belysas och motverkas.

-

Stadskontoret tillsammans med berörda förvaltningar och nämnder gör en kartläggning och
tar fram underlag, fakta samt förslag som ska motverka svenskfientligheten i Malmö.

-

Att forskare och professorer från Malmö universitet ingår i arbetet.

Grundskolenämnden väljer att förneka att svenskfientligheten är ett problem och hänvisar till
Brottsförebyggande rådets rapport Hatbrott 2018, där 3 procent av anmälningarna riktade sig mot
personer med svensk bakgrund. Det styret bortser ifrån är det stora antal politiker och debattörer
som hela tiden förmedlar budskapet att diskriminering av svenskar för att de just är svenskar, inte är
rasism. Det finns många politiker och debattörer som har den märkliga åsikten att diskriminerande
behandling av svenskar på grund av deras etnicitet inte är rasism. Detta påverkar de etniska svenskar
som utsätts för svenskfientlighet. Att kallas ”svenne” eller ”svennehora” blir kränkningar som
trivialiseras och anmäls inte.

Vad vi vet är att det dagligen förekommer att etniska svenskar kränks i skolorna med tillmälen som
refererar till deras etniska bakgrund. Med tanke på att Malmö har många skolor där etniska svenskar
är en minoritet borde det vara ännu mer angeläget att kartlägga svenskfientlighetens omfattning.

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Kvällsposten publicerade 2016 ett stort reportage om svenskfientligheten i Seved som hade blivit en
del av ungdomskulturen i området. Att svenskfientligheten är omfattande i Malmö är en uppfattning
som är utbredd. Därför behövs det en kartläggning för att beslutsfattare ska ha underlag om detta
problem.

Att grundskolenämnden förnekar svenskfientligheten är en förolämpning mot alla de som dagligen
utsätts för denna svenskfientlighet och råkar bo i områden där svenskfientligheten är utbredd. Den
uppfattning om att svenskfientligheten breder ut sig i Malmö, de reportage som har publicerats om
svenskfientligheten de senaste åren, samt de förnedringsrån av etniska svenskar som genomförts
bara på grund av att offren var svenskar, är inte påhittad. Det är händelser som hänt och
uppfattningar som speglar en verklighet. Det är sorgligt att grundskolenämnden väljer att förneka
svenskfientligheten.
Sverigedemokraterna yrkar avslag på förslaget till yttrande och yrkar att grundskolenämnden föreslår
kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Då vårt yrkande inte fick gehör reserverar vi oss mot detta beslut.

______________________

______________________

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Nichodemus Nilsson (SD)

______________________
Oliver Limachi Hinojosa (SD)

2020-08-25

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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§

112

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.
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.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden avslår Ängsdals skolor AB:s ansökan om genomsnittlig
strukturersättning till Ängsdals skola i Bunkeflostrand.
Reservationer och särskilda yttranden

John Eklöf (M), Cecilia Barwén (M), Karin Waldenström (M), Joacim Ahlqvist (C) och Leif
Mohlin (C) avser inkomma med ett gemensamt särskilt yttrande.
Nima Gholam Ali Pour (SD) och Nichodemus Nilsson (SD) anmäler reservation och avser
inkomma med en skriftlig reservation.
Yrkanden

Nima Gholam Ali Pour (SD) yrkar bifall till ansökan.
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och avslag till ansökan.
Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut. Dels Nima Gholam Ali Pours (SD)
förslag att bifalla ansökan. Dels ordförandens förslag att bifalla förvaltningens förslag till
beslut och avslå ansökan.
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att grundskolenämnden
beslutar att bifalla förvaltningens förslag till beslut och att avslå ansökan.
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Beslutet skickas till

Ängsdals skola i Bunkeflostrand
Beslutsunderlag






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

Paragrafen är justerad
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Reservation
Grundskolenämnden
Ärendenummer: GRF-2020-13338

Ansökan om genomsnittlig strukturersättning för läsåret 2020/2021
Sverigedemokraterna har reserverat sig mot den resursfördelningsmodell som gäller nu. Vi anser att
skolor med lägre index blir underfinansierade genom denna resursfördelningsmodell samtidigt som
elever med diagnos inte får det stöd som de behöver.

Då grundskolenämndens avslag gällande ansökan från Ängsdals skolor AB om genomsnittlig
strukturersättning till Ängsdals skola i Bunkeflostrand, baseras på den resursfördelningsmodell som
Sverigedemokraterna förkastat, yrkar vi att Ängsdals skolor AB:s ansökan beviljas.

______________________

______________________

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Nichodemus Nilsson (SD)

______________________
Oliver Limachi Hinojosa (SD)

2020-08-25

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Särskilt yttrande

Grundskolenämnden 2020-08-25
Ärende GRF-2020-13338: Ansökan om genomsnittlig
strukturersättning för läsåret 2020/2021
Moderaterna och Centerpartiet vill skapa bästa möjliga ekonomiska förutsättningar för att stadens
friskolor ska kunna verka och bedriva god verksamhet. Friskolereformen är en av Sveriges
viktigaste frihetsreform och friskolorna berikar och utvecklar Malmös skolverksamhet.
Vi har länge kämpat för en revidering av resursfördelningssystemet i våra respektive
budgetreservationer i kommunfullmäktige, där vi förespråkar en minskad strukturersättning till
förmån för ett högre grundbelopp. På så sätt kan vi trygga en god ekonomi för samtliga
huvudmän såväl kommunala som fristående. Vi har länge uppmärksammat den snedfördelning
som nuvarande resurstilldelningssystem bidrar till och den underfinansiering det medför skolor
med lågt strukturindex. Men vi ställer oss restriktiva att bevilja undantag i enskilda fall utifrån de
riktlinjer som grundskolenämnden har beslutat i samband med resurstilldelning.
Utifrån ovan delar vi förvaltningens bedömning om att ansökan bör avslås. Men vill betona att vi
fortsatt kommer driva frågan om ett förändrat resurstilldelningssystem även i fortsättningen.
John Eklöf (M)
Med instämmande av
Leif Mohlin (C)

Cecilia Barwén (M)

Karin Waldenström (M)

Joacim Ahlqvist (C)
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§

113

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.
Ett eventuellt beslut om införande av en indexering av den progressiva avgiftsskalan bör gälla
från 1 januari 2021 eller senare.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande med följande
tillägg och översänder det till kommunstyrelsen.


Meningen "Grundskolenämnden vill även understryka vikten av att berörda nämnder
blir kompenserade för uteblivna intäkter vid ett dylikt beslut." tillförs sist i yttrandet.

Reservationer och särskilda yttranden

John Eklöf (M), Cecilia Barwén (M), Karin Waldenström (M), Joacim Ahlqvist (C) och Leif
Mohlin (C) avser inkomma med ett gemensamt särskilt yttrande.
Lisa Stolpe (V) avser inkomma med ett särskilt yttrande.
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Yrkanden

Ordföranden yrkar, med instämmande av Nima Gholam Ali Pour (SD), John Eklöf (M) och
Malte Roos (MP), bifall till förvaltningens förslag till yttrande med följande tillägg:


Meningen "Grundskolenämnden vill även understryka vikten av att berörda nämnder
blir kompenserade för uteblivna intäkter vid ett dylikt beslut." tillförs sist i yttrandet.

Beslutsgång

Ordföranden finner att grundskolenämnden beslutar i enlighet med ordförandes förslag.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag








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

Paragrafen är justerad
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Grundskolenämnden ärende nr 4, Remiss angående uppdrag att se
över indexering av inkomstklasserna som ligger till grund för
förskole- och fritidshemsavgifter.
Vänsterpartiet ser positivt på att detta ärende lyfts. Förskolan och fritidshemmen är
viktiga delar i ett samhälle och våra barns utveckling. För oss är det självklart att
ingen ska utestängas från dessa verksamheter pga kostnader. Därför är det viktigt att
progressiviteten i avgifterna bibehålls. För att det ska ske måste en uppräkning av
inkomstnivåerna ske. Vi ville ha med en skrivelse om att antingen justera upp alla
inkomstgrupper med 2000 kr utom den översta. Dessa belopp skulle sedan indexeras
utifrån löneprisbasbeloppen. Alternativt kan beloppen indexeras med 2015 som basår.
Båda dessa tillvägagångssätt skulle göra att fler inkluderas i den avgiftsfria gruppen
och de grupper med lägre taxor.

Malmö
2020-08-25
Lisa Stolpe
Med instämmande av
Helena Olsson
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Särskilt yttrande

Grundskolenämnden 2020-08-25
Ärende STK-2020-138: Remiss angående uppdrag att se över
indexering av inkomstklasserna som ligger till grund för förskoleoch fritidshemsavgifter
Moderaterna och Centerpartiet anser att förskole- och fritidshemsverksamheten är ett viktigt
verktyg för att kunna upprätthålla arbetslinjen. Den skapar förutsättningar för de vårdnadshavare
som arbetar heltid att kunna vara på arbetet istället för i hemmet.
Vår uppfattning är att grundskoleförvaltningen på ett grundligt och sakligt sätt har redovisat för
vilka konsekvenser en indexering med basår 2019 kommer att medföra. Även om det bör
betonas att olika fritidshem applicerar olika riktlinjer för vilka som beviljas en fritidshemsplats,
något som inte redovisats i ärendet. Skollagen är tydlig med att enbart vårdnadshavare med
heltidssysselsättning har rätt att få sin ansökan om fritidshemsplats beviljad. Trots detta väljer
vissa skolor att även bevilja fritidshemsplats i enlighet med de undantag som tydliggörs i
skollagen där bedömningen skiljer sig åt skolor emellan. Detta gör att intäkterna för
fritidshemsverksamheten inom grundskoleförvaltningen är något högre än vad den hade varit om
alla skolor hade följt samma regelverk. Detta är något som revisorskollegiet har kritiserat och bör
lyftas fram.
Men vid sidan av detta så ställer vi oss positiva till en indexering med basår 2019 under
förutsättning att grundskoleförvaltningen får ekonomisk kompensation i enlighet med de siffror
som redovisas i ärendet.

John Eklöf (M)
Med instämmande av
Leif Mohlin (C)

Cecilia Barwén (M)

Karin Waldenström (M)

Joacim Ahlqvist (C)
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§

114

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.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden antar grundskoleförvaltningens förslag till arkivredovisning för
grundskolenämnden, version 3.1.
Beslutet skickas till

Kulturnämnden – Malmö stadsarkiv
Beslutsunderlag






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

Paragrafen är justerad
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§

115

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.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden avslår Nämndinitiativ från Lisa Stolpe (V) angående att öka den
sociala mångfalden på skolorna.
Reservationer och särskilda yttranden

Lisa Stolpe (V) anmäler reservation och avser inkomma med en skriftlig reservation.
Yrkanden

Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut och avslag till nämndinitiativet.
Lisa Stolpe (V) yrkar bifall till nämndinitiativet.
Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut. Dels Lisa Stolpes (V) förslag att bifalla
nämndinitiativet. Dels ordförandens förslag att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut och
avslå nämndinitiativet.
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att grundskolenämnden
beslutar att avslå nämndinitiativet.
Beslutsunderlag



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

Paragrafen är justerad
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Vänsterpartiet

Reservation
Grundskolenämnden: Ärende nr. 6 Nämndinitiativ för att öka den sociala
mångfalden på skolorna

Vänsterpartiet anser att skolan ska vara en mötesplats för elever med olika
bakgrunder och från olika sociala sammanhang. Vi delar också skolkommissionens
bedömning att det pågår en oroande utveckling mot allt större skillnader i skolornas
elevsammansättning utifrån elevernas socioekonomiska bakgrund.
Därför yrkar vi:
● Att grundskolenämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda på vilka sätt vi
som huvudman kan verka för en allsidig social sammansättning på våra skolor.
● Att inom denna utredning undersöka möjligheten att frångå relativa
närhetsprincipen i syfte att främja en allsidig social sammansättning.
● Att undersöka möjligheterna att ha gemensam kö för kommunens samtliga
skolor(dvs såväl de med kommunal huvudman som fristående)
● Att undersöka möjligheterna att förbjuda huvudmän med vinstintresse att
starta nya skolor.
Då samtliga att-satser avslogs reserverar vi oss mot nämndens beslut.

Malmö
2020-08-25
Lisa Stolpe
Med instämmande av
Helena Olsson
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§

116

Budgetdag med grundskolenämnden 2020

Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämndens budgetdag 2020 planeras till den 19 oktober 2020.
Paragrafen är justerad
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§

117

Anmälan av protokoll

GRF-2020-23659
Sammanfattning

Anmälan av protokoll från grundskolenämndens arbetsutskotts sammanträde den 5 juni
2020.
Beslut

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



Protokoll GRNAU 200814

Paragrafen är justerad
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§

118

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.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
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
Tilläggsbeslut juli 2020 kommunal och fristående

Paragrafen är justerad
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§

119

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.
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 200825 Anmälan till huvudmannen enligt 6 kap. 10 §
skollagen
Sammanställning av anmälningar till huvudmannen enligt 6 kap. 10 § skollagen
Rapport - anmälan till huvudmannen enligt 6 kap. 10 § skollagen

Paragrafen är justerad
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§

120

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.
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 200825 Anmälan till huvudmannen enligt 7 kap. 19a §
skollagen
Rapport - anmälan till huvudmannen enligt 7 kap. 19a § skollagen

Paragrafen är justerad
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§

121

Anmälningar av inkomna och avgivna skrivelser

Beslut

Grundskolenämnden beslutar
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
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 GRF-2020-22305-2.1
Tjänsteskrivelse § 213 KS Revidering av Program
för den nationella minoriteten samer
 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
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 GRF-2020-22650-1.1
Tjänsteskrivelse § 149 Policy avseende Malmö
stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter
Paragrafen är justerad

29

§

122

Nämndinitiativ från John Eklöf (M) - Angående en säker
simundervisning

GRF-2020-24154
Sammanfattning

Ett nämndinitiativ har inkommit från John Eklöf (M). I nämndinitiativet föreslås
grundskolenämnden uppdra åt grundskoleförvaltningen att ta fram riktlinjer avseende
simundervisning i enlighet med rekommendationer från myndigheten för samhällsskydd och
beredskap, med tumregeln minst en vuxen per fem barn och för icke simkunnigt barn minst
en vuxen per tre barn.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden bordlägger ärendet.
Yrkanden

Ordföranden yrkar att grundskolenämnden bordlägger ärendet.
Beslutsgång

Ordföranden finner att grundskolenämnden beslutar att bordlägga ärendet.
Beslutsunderlag



Nämndinitiativ angående en säker simundervisning

Paragrafen är justerad
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§

123

Nämndinitiativ från John Eklöf (M) - Angående harmoniserade
regler vid skolbyte

GRF-2020-24155
Sammanfattning

Ett nämndinitiativ har inkommit från John Eklöf (M). I nämndinitiativet föreslås
grundskolenämnden ge grundskoleförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag för hur
riktlinjerna avseende skolbyte för vårdnadshavare som ingår i skolvalet, ansökan om flytt
inom Malmö, samt skolplats som nyinflyttad kan harmoniseras, samt att
grundskolenämndens arbetsutskott regelbundet och skriftligen får sammanställd information
vid ansökan om skolbyte.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden ger grundskoleförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag för
hur riktlinjerna avseende skolbyte för vårdnadshavare som ingår i skolvalet, ansökan
om flytt inom Malmö, samt skolplats som nyinflyttad kan harmoniseras och att detta
ingår i en större översyn av skolvalet.
Reservationer och särskilda yttranden

John Eklöf (M), Cecilia Barwén (M), Karin Waldenström (M) och Joacim Ahlqvist (C)
anmäler reservation avseende beslutet att avslå att arbetsutskottet regelbundet och skriftligen
får sammanställd information vid ansökan om skolbyte och avser inkomma med en skriftlig
reservation. Vid tidpunkten för justering har ingen reservation inkommit.
Yrkanden

Ordföranden yrkar, med instämmande av Sanna Axelsson (S) och Nima Gholam Ali Pour
(SD), att grundskolenämnden ger grundskoleförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag för
hur riktlinjerna avseende skolbyte för vårdnadshavare som ingår i skolvalet, ansökan om flytt
inom Malmö, samt skolplats som nyinflyttad kan harmoniseras och att detta ingår i en större
översyn av skolvalet och avslag på att grundskolenämndens arbetsutskott regelbundet och
skriftligen får sammanställd information vid ansökan om skolbyte.
John Eklöf (M) yrkar bifall till nämndinitiativet med tillägget att uppdraget som ges till
grundskoleförvaltningen, att ta fram förslag för hur riktlinjerna avseende skolbyte för
vårdnadshavare som ingår i skolvalet, ansökan om flytt inom Malmö, samt skolplats som
nyinflyttad kan harmoniseras, ingår i en större översyn av skolvalet.
Lisa Stolpe (V) yrkar avslag på nämndinitiativet.
Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut avseende nämndinitiativets första att-
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sats. Dels ordförandens förslag att grundskolenämnden ger grundskoleförvaltningen i
uppdrag att ta fram förslag för hur riktlinjerna avseende skolbyte för vårdnadshavare som
ingår i skolvalet, ansökan om flytt inom Malmö, samt skolplats som nyinflyttad kan
harmoniseras och att detta ingår i en större översyn av skolvalet. Dels Lisa Stolpes (V) förslag
om att avslå att-satsen
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att grundskolenämnden beslutar att ge
grundskoleförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag för hur riktlinjerna avseende skolbyte
för vårdnadshavare som ingår i skolvalet, ansökan om flytt inom Malmö, samt skolplats som
nyinflyttad kan harmoniseras och att detta ingår i en större översyn av skolvalet
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut avseende den andra att-satsen. Dels
ordförandens och Lisa Stolpes (V) förslag om att avslå att-satsen. Dels John Eklöfs (M)
förslag att bifalla att-satsen.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att grundskolenämnden avslår den
andra att-satsen att arbetsutskottet regelbundet och skriftligen får sammanställd information
vid ansökan om skolbyte.
Beslutsunderlag



Nämninitiativ angående harmoniserade regler vid skolbyte

Paragrafen är justerad
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§

124

Nämndinitiativ från John Eklöf (M) - Hallå UHR! ni kan få låna
våra lokaler

GRF-2020-24156
Sammanfattning

Det har inkommit ett nämndinitiativ från John Eklöf (M). I initiativet föreslås
grundskolenämnden uppdra åt grundskoleförvaltningen att kostnadsfritt erbjuda Universitets
och högskolerådet (UHR) tillgång till lokaler i stadens 72 kommunala grundskolor i syfte att
höstens högskoleprov ska kunna genomföras, samt att beslutet snarast ska meddelas
Universitets och högskolerådet (UHR).
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden avslår nämndinitiativet.
Reservationer och särskilda yttranden

John Eklöf (M), Cecilia Barwén (M), Karin Waldenström (M), Joacim Ahlqvist (C) anmäler
muntlig reservation.
Yrkanden

Ordföranden yrkar avslag på nämndinitiativet.
John Eklöf (M) yrkar, med instämmande av Joacim Ahlqvist (C), bifall till nämndinitiativet.
Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut. Dels Ordförandes förslag att avslå
nämndinitiativet. Dels John Eklöfs (M) förslag att bifalla nämndinitiativet.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att grundskolenämnden beslutar att
avslå nämndinitiativet.
Beslutsunderlag



Nämndinitiativ Hallå UHR! ni kan få låna våra lokaler

Paragrafen är justerad
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§

125

Befolkningsprognos

Information av Jan Walhagen (utvecklingssamordnare) om befolkningsprognosen,
förändringar i elevunderlag och vad detta innebär avseende förutsättningarna för
grundskolenämndens verksamhet.
Beslutsunderlag



Bildspel befolkningsprognos

Paragrafen är justerad
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§

126

Information om grundskoleförvaltningens IT-system

Information av Mats Johnsson (enhetschef för digitaliseringsenheten), Martina Soomro
(utvecklingssekreterare), Anders Ljungdahl (systemförvaltare), Magdalena Svärd
(systemförvaltare) och Fredrik Selarp (systemförvaltare) om de olika IT-system som används
av personal på grundskoleförvaltningen, elever och vårdnadshavare.
Beslutsunderlag



Bildspel förvaltningens system

Paragrafen är justerad
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§

127

Information från grundskoledirektören

Information från grundskoledirektören om bland annat:
 Elevökning och förändring i storleken på personalstyrkan över tid.
 Lokalförsörjning
 Antal nyanlända
 Budget 2021
 Betygsresultaten
 Bemanningsläget läsåret 2020/2021
Paragrafen är justerad

