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§

172

Uppföljning av internkontrollplan 2020 - Utdrag ur
belastningsregistret

GRF-2020-11773
Sammanfattning

Grundskolenämnden har beslutat om Internkontrollplan 2020 i syfte att se till att
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har
bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Granskningen av utdrag ur
belastningsregister syftar till att undersöka efterlevnaden av skollagstiftning och egna riktlinjer
och rutiner samt följa upp om tidigare gjorda förbättringsåtgärder inom området haft effekt.
Granskningen visar att tidigare brister i hanteringen av belastningsregister till stor del finns
kvar. Främst handlar dessa om i vilket skede av anställningsprocessen som belastningsregister
uppvisats samt brister i formalia. Utifrån granskningens resultat föreslås ett antal
förbättringsåtgärder, bland annat kommunikationsinsatser till förvaltningens chefer,
förtydligad information om belastningsregister i introduktionen av nya chefer samt insatser
till administrativ personal som hanterar uppvisade utdrag på skolan.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden godkänner granskning ”Utdrag ur belastningsregistret” och
förbättringsåtgärder.
Reservationer och särskilda yttranden

John Eklöf (M), Sofie Andersson (M), Cecilia Barwén (M) och Joacim Ahlqvist (C) avser
inkomma med ett gemensamt särskilt yttrande.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse GRNAU 20-11-06 Uppföljning av internkontrollplan 2020
Granskning utdrag av belastningsregister
§140 GRNAU Uppföljning av internkontrollplan 2020 - Utdrag ur
belastningsregistret
Uppföljning av internkontrollplan 2020 Belastningsregister

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande

Grundskolenämnden 2020-11-18
Ärende GRF-2020-11773: Uppföljning av internkontrollplan 2020 Utdrag ur belastningsregistret
Moderaterna och Centerpartiet vill med detta särskilda yttrande betona allvarligheten i det som
framkommer i granskningen. Vid alla anställningar åligger det grundskoleförvaltningen att begära
in utdrag från belastningsregistret. Detta eftersom grundskolenämndens verksamhet riktar sig
gentemot barn och unga. Dessa måste alltid kunna vara trygga i mötet med
grundskoleförvaltningens personal. Därför är vi bekymrade i de brister som granskningen har
identifierat.
Bland annat står det:
Årets granskning visade att liksom tidigare granskning kontrollerades belastningsregister i flera fall först i ett
senare skede i anställningsförfarandet än vad som anges i skollagen samt förvaltningens riktlinjer och rutiner.
Definitionen av när en anställning egentligen ingås är relevant inte minst ur arbetsrättslig aspekt då den sökande
formellt är anställd, även om utdraget aldrig inkommer eller om detta visar på brott
Samt:
Det är troligt att rådande lärarbrist bidrar till att anställande chef inte vill tappa en behörig sökande, och därför
vill ge en garant för anställning.
Vi kan enbart tolka det som att en del chefer inte inser allvaret i att anställa någon med ett
belastningsregister. Samt att en del inväntar med att begära in utdrag från belastningsregistret för
att det är till fördel för den sökande. Om det stämmer så anser vi det vara helt oacceptabelt.
Därför välkomnar vi de åtgärder grundskoleförvaltningen har presenterat kopplat till att det krävs
att belastningsregister läggs in i systemet innan ett anställningsavtal kan skrivas ut. Det är en
effektiv åtgärd i det trygghetsskapande arbetet.

John Eklöf (M)

Cia Barwén (M)

Sofie Andersson (M)

Med instämmande av
Karin Waldenström (M)

Gustaf Kock (M)

Leif Mohlin (C)

Joacim Ahlqvist (C)
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§

173

Remiss angående Motion av Mohamed Yassin (MP) om elever
som inte är i behov av att undervisas i svenska som andraspråk

GRF-2020-14166
Sammanfattning

Mohamed Yassin (MP) har inkommit med en motion. I motionen yrkar motionären att
1. Att grundskoleförvaltningen och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen ges i
uppdrag att se över vilka elever som idag läser svenska som andraspråk och att
samtliga elever ges möjlighet att genomgå en ny bedömning utifrån objektiva kriterier
så att eleven får läsa rätt svenska.
2. Att lärare som undervisar inom svenska som andraspråk har behörighet för ämnet.
3. Att grundskoleförvaltningen och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen tar
fram gemensamma bedömningsinstrument för svenska som andraspråk som bygger
på objektiva kriterier för Malmös skolor.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden godkänner grundskoleförvaltningens förslag till yttrande och
skickar det till kommunfullmäktige med följande ändring.
o Grundskolenämnden föreslår kommunfullmäktige att anse den tredje attsatsen i motionen ”grundskoleförvaltningen och gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen tar fram gemensamma bedömningsinstrument
för svenska som andraspråk som bygger på objektiva kriterier för Malmös
skolor" vara besvarad.
2. Grundskolenämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige
o att avslå den första att-satsen om att ”förvaltningen ska se över vilka elever
som idag läser svenska som andraspråk och att samtliga elever ges möjlighet
att genomgå en ny bedömning utifrån objektiva kriterier så att eleven får läsa
rätt svenska”.
o att den andra att-satsen om att ”lärare som undervisar inom svenska som
andraspråk har behörighet för ämnet”, är besvarad.
o att den tredje att-satsen om att ”grundskoleförvaltningen och gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen tar fram gemensamma bedömningsinstrument
för svenska som andraspråk som bygger på objektiva kriterier för Malmös
skolor.” är besvarad.
Reservationer och särskilda yttranden

John Eklöf (M), Sofie Andersson (M), Cecilia Barwén (M) och Joacim Ahlqvist (C) anmäler
reservation och avser inkomma med en gemensam skriftlig reservation.
Malte Roos (MP) anmäler muntlig reservation.
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Yrkanden

Malte Roos (MP) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag till beslut och att
grundskolenämnden ska föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.
John Eklöf (M) yrkar, men instämmande av Joacim Ahlqvist (C), att grundskolenämnden ska
föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionens första att-sats "förvaltningen ska se över
vilka elever som idag läser svenska som andraspråk och att samtliga elever ges möjlighet att
genomgå en ny bedömning utifrån objektiva kriterier så att eleven får läsa rätt svenska" och
tredje att-sats "grundskoleförvaltningen och gymnasie- och
vuxenutbildningsutbildningsförvaltningen tar fram gemensamma bedömningsinstrument för
svenska som andraspråk som bygger på objektiva kriterier för Malmös skolor", och att
grundskolenämnden ska föreslå kommunfullmäktige att anse motionens andra att-sats "lärare
som undervisar inom svenska som andraspråk har behörighet för ämnet" vara besvarad.
Nima Gholam Ali Pour (SD) yrkar, med instämmande av Sanna Axelsson (S) och
ordföranden, bifall till arbetsutskottets förslag till beslut
Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut avseende motionens första att-sats
"förvaltningen ska se över vilka elever som idag läser svenska som andraspråk och att
samtliga elever ges möjlighet att genomgå en ny bedömning utifrån objektiva kriterier så att
eleven får läsa rätt svenska". Dels Malte Roos (MP) och John Eklöfs (M) yrkanden om att
föreslå kommunfullmäktige bifalla att-satsen och dels Nima Gholam Ali Pours (SD) yrkande
att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut att föreslå kommunfullmäktige avslå att-satsen.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att grundskolenämnden beslutar att
föreslå kommunfullmäktige avslå motionens första att-sats.
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut avseende motionens andra att-sats
"lärare som undervisar inom svenska som andraspråk har behörighet för ämnet". Dels Malte
Roos (MP) yrkande om att föreslå kommunfullmäktige bifalla att-satsen och dels John Eklöfs
(M) och Nima Gholam Ali Pours yrkande om att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut att
fölreslå kommunfullmäktige anse motionen besvarad.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att grundskolenämnden beslutar att
föreslå kommunfullmäktige anse motionens andra att-sats besvarad.
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut avseende motionens tredje att-sats
"grundskoleförvaltningen och gymnasie- och vuxenutbildningsutbildningsförvaltningen tar
fram gemensamma bedömningsinstrument för svenska som andraspråk som bygger på
objektiva kriterier för Malmös skolor". Dels Malte Roos (MP) och John Eklöfs (M) yrkande
om att föreslå kommunfullmäktige bifalla att-satsen och dels Nima Gholam Ali Pours (SD)
yrkande att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut att föreslå kommunfullmäktige anse attsatsen besvarad.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att grundskolenämnden beslutar att
föreslå kommunfullmäktige anse motionens tredje att-sats besvarad.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
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Beslutsunderlag









G-Tjänsteskrivelse remiss angående Motion av Mohamed Yassin (MP) om elever
som inte är i behov av att undervisas i Svenska som andraspråk
Remiss angående Motion av Mohamed Yassin (MP) om elever som inte är i behov
av att undervisas i Svenska som andraspråk
§141 GRNAU Remiss angående Motion av Mohamed Yassin (MP) om elever som
inte är i behov av att undervisas i svenska som andraspråk
Förslag till yttrande GRN 201118 remiss angående Motion av Mohamed Yassin
(MP) om elever som inte är i behov av att undervisas i Svenska som andraspråk
(GRF-2020-15705-5) Rapport Fördjupat underlag kring undervisningen i svenska
som andraspråk
Bilaga 1 Rutin för undervisning i svenska som andraspråk GRF
Bilaga 2 diagram svenska som andraspråk

Paragrafen är justerad
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Reservation

Grundskolenämnden 2020-11-18
GRF-2020-14166: Remiss angående Motion av Mohamed Yassin
(MP) om elever som inte är i behov av att undervisas i svenska som
andraspråk
Vikten av att det svenska språket genomsyrar hela undervisningen är avgörande för ökad
måluppfyllelse inom samtliga ämnen. Samtidigt är det svenska språket är centralt för att bygga ett
samhälle som håller ihop och för alla elevers möjlighet att kunna uttrycka sig i ett demokratiskt
samhälle. Den nationella debatten om svenska som andraspråk är i dagsläget högaktuell och en
del menar ämnet är kontraproduktivt. Motståndarna förespråkar att det mer rimligt att samtliga
elever inom svensk skola läser samma ämne. Detta för att stärka likvärdigheten eftersom andelen
behörig lärare inom svenska som andraspråk är tämligen låg.
Det kan te sig ganska rimligt att samtliga elever som har Sverige som sitt födelseland och går i
svensk grundskola ges tillräckliga kunskaper att läsa inom ramen för den ordinarie
svenskundervisningen, oavkortat vilket modersmål som pratats i hemmet. Idag läser mer hälften
av alla elever med utländsk bakgrund svenska som andraspråk och måluppfyllelsen är betydligt
lägre jämfört med ämnet svenska. Svenska som andraspråk är det skolämne näst efter matematik
där stadens elever uppvisar lägst resultat. Det är tydligt att den undervisning som bedrivs inte kan
möta alla elevers behov.
Vi anser att det är rimligt att utgångspunkten är att de elever som läser svenska som andraspråk
ges möjlighet att läsa svenska om eleven kan uppvisa tillräckliga kunskaper inom ämnet. Denna
bedömning är skolorna skyldiga att genomföra, men vår uppfattning är att det inte görs i
tillräckligt stor omfattning. Därför ser vi inga problem med att yrka bifall till motionens första attsats där grundskoleförvaltningen på ett övergripande plan ges i uppdrag att genomföra den typen
av genomlysning. Vi ser också att det finns stora värden att grundskoleförvaltningen och
gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen arbetar utifrån samma bedömningsinstrument
vilken föranledde att vi även yrkade bifall till motionens tredje att-sats.
Eftersom vi inte fick gehör för våra yrkanden så väljer vi att reservera oss till förmån för bifall av
att-sats ett och tre.

John Eklöf (M)

Cia Barwén (M)

Sofie Andersson (M)

Med instämmande av
Karin Waldenström (M)

Gustaf Kock (M)

Leif Mohlin (C)

Joacim Ahlqvist (C)
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§

174

Remiss Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om
skolfotografering i Malmö stad

GRF-2020-16298
Sammanfattning

Nima Gholam Ali Pour (SD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige i Malmö. I den
föreslås att kommunfullmäktige beslutar:



Att uppdra till grundskolenämnden att utreda upprättandet av en GDPR-säker
process omkring skolfotografering i Malmö.
Att uppdra till grundskolenämnden att återinföra GDPR-säker skolfotografering i
Malmö stads grundskolor.

Den 25 maj 2018 trädde dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Inom ramen för arbetet
med att anpassa grundskoleförvaltningens verksamhet till den förändrade lagstiftningen kom
skolfotograferingen att utredas, vilket utmynnade i att grundskoleförvaltningen i juni 2019
beslutade att avveckla skolfotograferingen i dess dåvarande form.
Grundskoleförvaltningens utredning visade att frågan var mycket komplex, det var svårt att
förena skolans och skolfotoföretagens respektive ändamål med skolfotograferingen och det
gick inte att finna en lösning som levde upp till alla legala krav samtidigt som den var
administrativt rimligt genomförbar och begriplig för elever, vårdnadshavare och skolpersonal.
Vidare anser grundskoleförvaltningen att det ligger utanför skolans uppdrag att teckna avtal
med skolfotoföretag som innefattar försäljning av foto eller fotokataloger på elever och
personal, även det inte är skolan, utan skolfotoföretaget som säljer bilderna.
Skolfotograferingen ingår inte i läroplanen eller i skolans mål och någon skyldighet för skolan
att anordna skolfotografering följer inte av skollag eller annan lag, förordning eller föreskrift.
Grundskoleförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att anse motionens första att-sats
besvarad, samt att avslå motionens andra att-sats.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden godkänner grundskoleförvaltningens förslag till yttrande och
skickar det till kommunstyrelsen.
2. Grundskolenämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige
o att anse motionens första att-sats besvarad.
o att avslå motionens andra att-sats.
Reservationer och särskilda yttranden

Nima Gholam Ali Pour (SD) och Ulf Blomström (SD) anmäler reservation och avser
inkomma med en skriftlig reservation.
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John Eklöf (M), Sofie Andersson (M) och Cecilia Barwén (M) anmäler reservation och avser
inkomma med en skriftlig reservation.
Yrkanden

Nima Gholam Ali Pour (SD) yrkar avslag till förvaltningens förslag till beslut och att
grundskolenämnden ska föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.
John Eklöf (M) yrkar att grundskolenämnden ska föreslå kommunfullmäktige att bifalla
motionens första att-sats, "att uppdra till grundskolenämnden att utreda upprättandet av en
GDPR-säker process omkring skolfotografering i Malmö", och föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionens andra att-sats, "att uppdra till grundskolenämnden att återinföra GDPRsäker skolfotografering i Malmö stads grundskolor".
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut
Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut, dels Nima Gholam Ali Pours (SD)
yrkande att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen, dels John Eklöfs (M) yrkande att
föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionens första att-sats och avslå motionens andra
att-sats och dels ordförandens yrkande om bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att grundskolenämnden beslutar i
enlighet med ordförandens yrkande att bifalla förvaltningens förslag till beslut.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse GRNAU 201106 Remiss angående Motion av Nima Gholam Ali
Pour (SD) om skolfotografering i Malmö stad
Förslag till yttrande GRNAU 201106 Remiss angående Motion av Nima Gholam
Ali Pour (SD) om skolfotografering i Malmö stad
§142 GRNAU Remiss Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om
skolfotografering i Malmö stad
Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om skolfotografering i Malmö stad

Paragrafen är justerad
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Reservation

Grundskolenämnden 2020-11-18
GRF-2020-16298: Remiss Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om
skolfotografering i Malmö stad
Under hela 1900-talet har skolfotografering varit ett stående inslag inom den svenska folkskolan
och sedermera grundskolan. Porträttfotografering och skolkataloger har också varit uppskattat
hos många elever och vårdnadshavare. Sedan införandet av GDPR har grundskoleförvaltningen
bedömt att det inte längre finns någon möjlighet att bedriva den typen av verksamhet. Precis som
motionären lyfter upp så visade det sig att grundskoleförvaltningens utredning visade att frågan är
mycket komplex. Vår uppfattning är att frågan inte är tillräckligt utredd och att GDPR används
som ett svepskäl att inte bedriva skolfotografering.
Därför valde vi att yrka bifall till motionens första att-sats. Då vi inte fick gehör för vårt yrkande
så väljer vi att reservera oss.
John Eklöf (M)

Cia Barwén (M)

Sofie Andersson (M)

Med instämmande av
Karin Waldenström (M)

Gustaf Kock (M)
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Reservation
Grundskolenämnden
Ärendenummer: GRF-2020-16298

Remiss Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om skolfotografering i Malmö stad
Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige där vi föreslår att
kommunfullmäktige:
-

Uppdrar till grundskolenämnden att utreda upprättandet av en GDPR-säker process omkring
skolfotografering i Malmö.

-

Uppdrar till grundskolenämnden att återinföra GDPR-säker skolfotografering i Malmö stads
grundskolor.

I grundskolenämndens förslag till yttrande utgår man ifrån att Sverigedemokraterna föreslår något
som grundskoleförvaltningen kallar ”den traditionella skolfotograferingen”, vilket förmodligen är den
skolfotografering som fanns precis innan skolfotograferingen avvecklades. Detta stämmer inte, utan
förslaget är att införa en skolfotografering som är förenligt med GDPR.

Motionens främsta syfte är inte heller att ge skolfotoföretag några avtal med
grundskoleförvaltningen. Vad skolfotoföretagen ska göra nämns överhuvudtaget inte i motionen.
Motionens syfte är att skolfotografering ska återinföras samt vara förenligt med GDPR. Därmed är
skrivelserna om relationen mellan grundskoleförvaltningen och skolfotoföretagen helt irrelevant.

Däremot är Sverigedemokraterna övertygade om att skolfotoföretagen kan erbjuda en process för
skolfotografering som är förenligt med GDPR, då de gjort detta i andra kommuner. Vi anser även att
en kommunalisering av processen omkring skolfotografering är fel väg att gå när kompetensen redan
finns hos näringslivet.
Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Grundskoleförvaltningen menar att det finns ett berättigat ändamål för skolan att identifiera elever
med hjälp av personfoto i olika situationer, men att skolan kan då själv fotografera eleverna. Innebär
detta att skolfotografering kommer återinföras? Det saknas besked i yttrandet. Kommer kommunen
bygga ut en verksamhet för att själv fotografera skolelever när behovet finns? Det saknas besked i
yttrandet.

Det är även märkligt att grundskoleförvaltningen har avvecklat skolfotograferingen helt och hållet
när de själva erkänner att behovet finns. Grundskoleförvaltningen kunde valt att precis som
Sverigedemokraterna föreslår, omvandla skolfotot, så den blir mer ändamålsenligt och förenligt med
GDPR. Att avveckla skolfotograferingen helt och hållet när behovet finns är besynnerligt.

I grundskolenämndens förslag till yttrande finns det inga argument till varför Sverigedemokraternas
motion inte borde genomföras. Dessutom får vi fortfarande inte veta hur mycket skolfotograferingen
kostade Malmö stad, då kostnaderna var ett av argumenten bakom avvecklingen.

Det finns många uppgifter som grundskoleförvaltningen tar på sig som de enligt lag eller förordning
inte behöver genomföra. Ett exempel är stora delar av Pedagogisk Inspirations verksamhet som kan
avvecklas när som helt utan att det skulle strida mot Skollagen. Ändå fortsätter man pumpa in
skattemedel i denna verksamhet. Därmed är det inget giltigt argument att skolfotografering enligt lag
inte behöver genomföras av grundskoleförvaltningen. Dessutom har skolfotografering mer
förankring i skolans värld än vad de verksamheter som Pedagogisk Inspiration bedriver har.

Sverigedemokraterna yrkar avslag på förslaget till yttrande och bifall till motionen.

Då vårt yrkande inte vann gehör reserverar vi oss mot beslutet.

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

______________________

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Ulf Blomström (SD)

______________________

______________________

Nichodemus Nilsson (SD)

Reginald Scott (SD)

2020-11-18

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

175

Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om tillgången på IKT/IT
pedagoger i Malmö stads grundskolor

GRF-2020-17435
Sammanfattning

Grundskolenämnden har ombetts yttra sig avseende en motion om att uppdra åt
grundskolenämnden att verka för att öka antalet IKT/IT-pedagoger på Malmö stads
grundskolor, med målet att varje skola ska ha en IKT/IT-pedagogstjänst.
I Skollag (2010:800) regleras vad rektor som huvudman ansvarar för inom sin verksamhet. I
2. kap. 10 § anges ”Rektorn beslutar om sin enhets inre organisation och ansvarar för att
fördela resurser inom enheten…”.
Grundskoleförvaltningen anser att Digitalisering är en viktig tillgång i skolans utveckling. För
att stödja skolornas digitaliseringsarbete har förvaltningen tagit fram en handlingsplan –
”Varje elevs bästa skola – Digital certifiering”. Handlingsplanen utgår från ”Nationell
digitaliseringsstrategi för skolväsendet” och ”Läroplan för grundskolan – Lgr11).
Handlingsplanen syftar till att stödja den enskilda skolans digitalisering oberoende av skolans
inre organisation, då det enligt skollagen är rektor som beslutar om sin enhets inre
organisation.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande.
2. Grundskolenämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
avslå motionen.
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 avslag på förvaltningens förslag till beslut och att
grundskolenämnden ska föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut. Dels Nima Gholam Ali Pours (SD)
yrkande att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen och dels ordförandens yrkande
att bifalla förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att grundskolenämnden beslutar i
enlighet med ordförandens yrkande att bifalla förvaltningens förslag till beslut.
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Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse GRNAU 201106 Remiss angående Motion av Nima Gholam Ali
Pour (SD) om tillgången på IKT_IT pedagoger i Malmö stads grundskolor
§143 GRNAU Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om tillgången på IKT/IT
pedagoger i Malmö stads grundskolor
Förslag till yttrande GRNAU 201106 remiss angående Motion av Nima Gholam Ali
Pour (SD) tillgången på IKT_IT pedagoger i Malmö stads grundskolor
Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om tillgången på IKT/IT pedagoger i
Malmö stads grundskolor

Paragrafen är justerad
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Reservation
Grundskolenämnden
Ärendenummer: GRF-2020-17435

Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om tillgången på IKT/IT pedagoger i Malmö stads
grundskolor
Sverigedemokraterna har lämnat in en motion där vi föreslår kommunfullmäktige att:
-

Uppdra åt grundskolenämnden att verka för att öka antalet IKT/IT-pedagoger på Malmö
stads grundskolor, med målet att varje skola ska ha en IKT/IT-pedagogstjänst.

Motionen handlar om att huvudmannen ska möjliggöra för skolor att ha minst en IKT/IT-pedagog.

I grundskolenämndens förslag till yttrande nämner man att enligt Skollagen så är det rektorn som
beslutar om sin enhets inre organisation och ansvarar för att fördela resurser inom enheten. Detta
stämmer men det är ingen rektor som inte vill ha IT-pedagoger i sin skola, då en IT-pedagog avlastar
lärarna. Anledningen till att IT-pedagoger saknas på många skolor är för att huvudmannen inte
erbjuder de personella resurserna som behövs.

I budgetskrivelse 2021 skriver grundskolenämnden följande:

”För att möta kraven kring programmering och betydande kompetensutvecklingsinsatser inom
informations- och kommunikationsteknik, IKT, i ”Nationell handlingsplan för digitalisering av
skolväsendet” behöver förvaltningen stärka den centrala IKT-pedagogiska insatsen. Under 2020 har
förvaltningen med hjälp av statliga medel satsat på att förstärka det centrala IKT-stödet med sex
tjänster som verksamhetsnära IKT-pedagoger. Stödinsatsen behöver ytterligare förstärkas eftersom
behovet är omfattande.”
Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
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Det är tragikomiskt att grundskoleförvaltningen har gjort en bedömning i sin budgetskrivelse att
behovet av IKT-pedagoger är ”omfattande” medan samma grundskoleförvaltning författar ett
yttrande där man i praktiken säger att det är rektorn som får bestämma när vi ska öka antalet IKTpedagoger, inte huvudmannen.

Det är även märkligt att grundskolenämnden i förslaget till yttrande frikopplar sin handlingsplan för
digital certifiering från de personella resurser som skolor ska ha för att arbeta med digitalisering. I
praktiken innebär det att man lägger på lärarna ännu fler uppdrag och att man säger att det behövs
inga IKT-pedagoger för att genomföra en digitalisering inom skolan.

Sverigedemokraterna yrkar avslag på förslaget till yttrande och bifall till motionen.

Då vårt yrkande inte vann gehör reserverar vi oss mot beslutet.

_______________________

_______________________

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Ulf Blomström (SD)

_______________________

_______________________

Nichodemus Nilsson (SD)

Reginald Scott (SD)

2020-11-18

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

176

Remiss angående Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm
(M) om skolmat

GRF-2020-17042
Sammanfattning

I en motion till kommunfullmäktige föreslår John Roslund (M) och Tony Rahm (M) att
servicenämnden tillsammans med beställande nämnder får i uppdrag att dagligen servera två
matalternativ varav det ena innehåller fisk eller kött.
Grundskolenämnden har tillsammans med gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och
servicenämnden fått i uppdrag att avge yttranden om motionen. Grundskolenämnden
föreslås besluta att avslå motionens yrkanden med hänvisning till att elever i Malmö stads
grundskolor och grundsärskolor serveras skollunch, som följer skollagens (2010:800)
bestämmelser om näringsriktiga skolmåltider och Malmö stads policy för hållbar utveckling
och mat, som är
beslutad av kommunfullmäktige. Måltiderna planeras, tillagas och serveras enligt
rekommendationer från Livsmedelsverkets råd för ”Bra måltider i skolan”, som baseras på
Nordiska Näringsrekommendationer.
Varje dag serveras minst två maträtter (matalternativ) under skollunchen varav minst en är
växtbaserad (lakto-ovo-vegetarisk) samt en varierad salladsbuffé. För att de båda maträtterna
dagligen och sammantaget ska uppfylla både Nordiska Näringsrekommendationer kring val
av proteinkälla och stadens policy för hållbar utveckling och mat med minskad
klimatpåverkan från livsmedel kan inte en kött- eller fiskrätt serveras som det ena alternativet
varje dag.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås att motionen avslås.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden avger yttrande till kommunfullmäktige i enlighet med
grundskoleförvaltningens förslag
2. Grundskolenämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Reservationer och särskilda yttranden

Nima Gholam Ali Pour (SD) och Ulf Blomström (SD) anmäler reservation och avser
inkomma med en skriftlig reservation.
John Eklöf (M), Sofie Andersson (M) och Cecilia Barwén (M) anmäler reservation och avser
inkomma med en skriftlig reservation.
Yrkanden

John Eklöf (M) yrkar, med instämmande av Nima Gholam Ali Pour (SD), avslag till
förvaltningens förslag till beslut och att grundskolenämnden ska föreslå kommunfullmäktige
att bifalla motionen.
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Ordföranden yrkar, med instämmande Malte Roos (MP) och Sanna Axelsson (S), bifall till
förvaltningens förslag till beslut.
Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut. Dels John Eklöfs (M) yrkande att
föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen och dels ordförandens yrkande att bifalla
förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden ställer förslagen till beslut mot varandra och finner att grundskolenämnden
beslutar i enlighet med ordförandens yrkande.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse GRNAU 2020-11-06 Remiss angående motion av John Roslund
(M) och Tony Rahm (M) om skolmat
§145 GRNAU Remiss angående Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm
(M) om skolmat
Förslag till yttrande GRNAU 2020-11-06 angående Motion av John Roslund (M)
och Tony Rahm (M) om skolmat
Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om skolmat

Paragrafen är justerad
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Reservation

Grundskolenämnden 2020-11-18
GRF-2020-17042: Remiss angående Motion av John Roslund (M)
och Tony Rahm (M) om skolmat
Skolmåltiderna är viktigt för en god hälsa och för att stadens elever ska kunna klara av hela
skoldagen. Det är viktigt att skolan kan erbjuda erbjuder en god och näringsriktig mat som bygger
på en stor valfrihet. Den skolmatsedel som vi ser idag bygger i mångt och mycket på politiska
beslut som inte tillräcklig omfattning tar hänsyn till barnens perspektiv. För många av stadens
barn är skolmaten den enda lagade måltiden som de får i sig. Skolmåltiden är därför en för viktigt
fråga att politisera.
Vi välkomnar en vegetarisk kosthållning, men det kan inte bygga på att animaliska maträtter
nästintill utesluts. För Moderaterna är det en självklarhet att skolrestauranger ska servera såväl
animaliska som vegetariska måltidsalternativ under veckans alla dagar på samtliga skolor. Men
även att maten ska präglas av en internationell och svensk matkultur med ett tydligt fokus på vad
barn uppskattar och tycker om. Skolmåltiderna ska ha som utgångspunkt att barnen ska
uppskatta och äta den mat som serveras, inte uppfylla politiska mål och agendor.
Eftersom vi inte fick gehör för våra yrkanden så väljer vi att reservera oss till för bifall på
motionen.

John Eklöf (M)

Cia Barwén (M)

Sofie Andersson (M)

Med instämmande av
Karin Waldenström (M)

Gustaf Kock (M)
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Reservation
Grundskolenämnden
Ärendenummer: GRF-2020-17042

Remiss angående Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om skolmat
Moderaterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige där de föreslår att servicenämnden
tillsammans med beställande nämnder får i uppdrag att dagligen servera två matalternativ varav det
ena innehåller fisk eller kött.

Sverigedemokraterna håller med om Moderaternas problembeskrivning. Sverigedemokraterna
lämnade i februari in en motion till kommunfullmäktige om att införa en köttgaranti inom välfärden,
som garanterar kötträtter för de personer som får sin mat genom kommunal verksamhet. Det är
glädjande att det nu är två partier som vill införa någon form av köttgaranti i skolan.

Sverigedemokraterna yrkar avslag på förslaget till yttrande och bifall till motionen.

Då vårt yrkande inte vann gehör reserverar vi oss mot beslutet.

_______________________

_______________________

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Ulf Blomström (SD)

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

_______________________

Nichodemus Nilsson (SD)

Reginald Scott (SD)

2020-11-18

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

177

Uppföljning av internkontrollplan 2020 - Diskrepans mellan
betyg och nationella prov

GRF-2020-11772
Sammanfattning

Grundskolenämnden har beslutat om Internkontrollplan 2020 i syfte att se till att
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har
bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Granskningen av diskrepans
mellan betyg på nationella proven och betyg visar sammantaget på betydande skillnader
mellan skolor i betygssättning i relation till de nationella provresultaten för läsåret 2018/2019.
Det framgår även att diskrepanserna har olika omfång i de fyra granskade ämnena.
Utfallet i denna granskning stämmer överens med de nationella granskningar som Skolverket
och Skolinspektionen genomfört på senare år. Skolmyndigheterna beskriver att
betygssättningen i relation till de nationella proven generellt varierar mellan skolor och att det
finns tydliga inslag av relativ betygssättning. Påtagliga skillnader i betygssättning i förhållande
till de nationella proven mellan olika skolor kan indikera att betygen sätts utifrån olika
måttstockar och att den därmed inte är likvärdig. I de nationella granskningarna beskrivs att
betygssättning i ganska hög grad är relativ, det vill säga att den relateras till den genomsnittliga
prestationsnivån hos eleverna på respektive skola.
Utifrån den interna kontrollgranskningens resultat föreslås två förbättringsåtgärder, dels en
fördjupad orsaksanalys kring identifierade skillnader samt att förvaltningen tar fram strukturer
och former inom huvudmannens systematiska kvalitetsarbete för att stärka analyser av
bedömning och betygssättning ur ett likvärdighetsperspektiv.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden godkänner granskning ”Diskrepans mellan betyg och nationella
prov” och tillhörande förbättringsåtgärder.
2. Grundskolenämnden tillför till åtagandeplan 2021 att grundskoleförvaltningen ska
genomföra en ny granskning av diskrepans mellan resultat på nationella prov och
betyg.
Reservationer och särskilda yttranden

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

John Eklöf (M) yrkar, med instämmande av Nima Gholam Ali Pour (SD) och Joacim
Ahlqvist (C), att grundskoleförvaltningen ges i uppdrag att årligen genomföra granskningar
avseende betyg i förhållande till nationella prov, samt att resultatet av granskning årligen
redovisas för grundskolenämnden.
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Ordföranden yrkar, med instämmande av Sanna Axelsson (S), bifall till förvaltningens förslag
till beslut med tillägget att grundskolenämnden tillför till åtagandeplan 2021 att
grundskoleförvaltningen ska genomföra en ny granskning av diskrepans mellan resultat på
nationella prov och betyg.
Ajournering

Mötet ajourneras från 10:20 till 10:30.
Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut. Dels John Eklöfs tilläggsyrkande att
grundskoleförvaltningen ges i uppdrag att årligen genomföra granskningar avseende betyg i
förhållande till nationella prov, samt att resultatet av granskning årligen redovisas för
grundskolenämnden och dels ordförandens tilläggsyrkande att grundskolenämnden tillför till
åtagandeplan 2021 att grundskoleförvaltningen ska genomföra en ny granskning av
diskrepans mellan resultat på nationella prov och betyg.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att grundskolenämnden beslutat att
bifalla ordförandens yrkande om att bifalla förvaltningens förslag till beslut med tillägget att
grundskolenämnden tillför till åtagandeplan 2021 att grundskoleförvaltningen ska genomföra
en ny granskning av diskrepans mellan resultat på nationella prov och betyg.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse GRNAU 2020-11-06 Uppföljning av internkontrollplan Diskrepans mellan betyg på nationella proven och betyg
§144 GRNAU Uppföljning av internkontrollplan 2020 - Diskrepans mellan betyg
och nationella prov
Uppfoljning av internkontrollplan 2020 (Grundskolenämnden)

Paragrafen är justerad
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Reservation

Grundskolenämnden 2020-11-18
Ärende GRF-2020-11772: Uppföljning av internkontrollplan 2020 Diskrepans mellan betyg och nationella prov
Grundskolenämnden har tagit del av uppföljning av internkontrollplan 2020 - Diskrepans mellan
betyg och nationella prov. Moderaterna och Centerpartiet anser att granskningens slutsatser är
väldigt allvarliga.
Granskningen slutsatser är bland annat att:
- Det finns betydande skillnader i betygssättning i relation till de nationella provresultaten
- Påtagliga skillnader i betygssättning i förhållande till de nationella proven mellan olika
skolor
- Tydliga indikationen på att betyg sätts utifrån olika måttstockar
- Betygsättningen är inte likvärdig
- Tydliga inslag av relativ betygssättning
Störst skillnad är inom ämnet matematik där 49% fick högre betyg jämfört med resultatet på
nationella proven. På en specifik skola var skillnaden så stor som 84%. Bara det faktum att
granskningen lyfter att det finns tydliga inslag av relativ betygssättning, dvs att betyg sätt i
proportion till prestationerna hos samtliga elever som läser samma kurs samma år, spär på
misstankarna om betygsinflation och att betygssättningen inte är rättvisande. Vår uppfattning är
att granskningen konstaterar att flertalet eleverna helt enkelt får högre betyg trots att höjda
kunskaper inte kan påvisas. Än mer allvarligt är det att Malmö Stads betygsutfall slog ”all time
high” 2020 (räknat från 2013), ett år då Malmös niondeklassarna inte skrev nationella proven
under våren med anledning av Covid-19. Resultaten från granskningen ska läggas samman med
den information som nämnden fick av lärarnas riksförbund, det vill säga att runt 8% av stadens
lärare har upplevt påtryckningar av skolledare att sätta högre betyg. 20% har upplevt det från
vårdnadshavare. Dessutom har gymnasie -och vuxenutbildningsförvaltningen flaggat för att det
finns betydande kunskapsskillnader mellan elever som kommer från olika skolor. Det finns även
röster som menar att Malmös gymnasieskolor inte längre klarar av att bära det ansvar som krävs
för att kompensera upp för den ökade andelen elever som släpps vidare från grundskolan men
som saknar tillräckliga kunskaper för att klara av grundläggande kunskapsmål.
Grundskoleförvaltningen behöver inse allvaret i sammanhanget och motbevisa det faktum att
betygsinflation inte råder. Därför yrkade vi att grundskoleförvaltningen ges i uppdrag att årligen
genomföra granskningar avseende betyg i förhållande till nationella prov, samt att resultatet av
granskning årligen redovisas för grundskolenämnden. Detta för att säkerställa att årets granskning
inte är en långsiktig trend.
Eftersom vi inte fick gehör för vårt yrkande så väljer vi att reservera oss till förmån för eget
förslag.
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John Eklöf (M)

Sofie Andersson (M)

Med instämmande av
Gustaf Kock (M)

Leif Mohlin (C)

Karin Waldenström (M)

Joacim Ahlqvist (C)
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Reservation
Grundskolenämnden
Ärendenummer: GRF-2020-11772

Uppföljning av internkontrollplan 2020 – Diskrepans mellan betyg och nationella prov
I den föreliggande granskningen framkommer det att det finns betydande skillnader mellan skolor i
betygsättning i relation till de nationella provresultaten för läsåret 2018/2019.

Enligt granskningen har 49 procent av eleverna fått högre betyg i matematik i Malmös skolor jämfört
med resultaten från de nationella proven. 34 procent av eleverna har fått högre betyg i svenska som
andraspråk i Malmös skolor jämfört med resultaten från de nationella proven.

Denna diskrepans underminerar de förbättrade skolresultaten i Malmös skolor. Har dessa
förbättrade skolresultat varit glädjebetyg eller har eleverna verkligen höjt sin kunskapsnivå?

En generös betygsättning drabbar eleven eftersom nationella analyser har visat att elever som går i
skolor med generös betygsättning i förhållande till nationella prov i genomsnitt klarar sig sämre på
gymnasiet jämfört med elever som fått samma betyg men gått på skolor med en mindre generös
betygsättning.

Betygen i årskurs nio fungerar som urvalsinstrument till gymnasieskolan och dess olika program. Om
betygsättningen inte är likvärdig kan det leda till att elever som konkurrerar om gymnasieskolans
studieplatser behandlas olika, vilket underminerar förtroendet för utbildningsväsendet.

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
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Sverigedemokraterna utgår ifrån att den fördjupade analysen om bakomliggande orsaker till
skillnader i bedömning och betygsättning, återkommer till grundskolenämnden så nämndens
ledamöter kan vara insatta i detta mycket djupt allvarliga problem.

Sverigedemokraterna yrkade bifall till Moderaternas förslag om att grundskoleförvaltningen ges i
uppdrag att årligen genomföra granskningar avseende betyg i förhållande till nationella prov, samt
att resultatet av granskningen årligen redovisas för grundskolenämnden.

Då vårt yrkande inte vann gehör reserverar vi oss mot beslutet.

_______________________

_______________________

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Ulf Blomström (SD)

_______________________

_______________________

Nichodemus Nilsson (SD)

Reginald Scott (SD)

2020-11-18
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§

178

Remiss från Tekniska nämnden angående Modell för
samverkansstöd

GRF-2020-25043
Sammanfattning

Tekniska nämnden har sänt ett förslag till modell för samverkansstöd till grundskolenämnden
för yttrande. Syftet med modellen är att tydliggöra tekniska nämndens- och fastighets- och
gatukontorets åtaganden och arbetssätt i olika typer av samverkansprocesser.
Samverkansmodellen är ett resultat av fastighets- och gatukontorets utredning om hur
tekniska nämnden tillsammans med andra relevanta nämnder kan stimulera, stötta och
samordna samverkansprocesser i geografiskt avgränsade områden. Samverkansmodellen
ersätter inte redan pågående samverkansprojekt i staden.
Grundskoleförvaltningen är inte positiv till förslaget om modell för samverkansstöd. Den
främsta anledningen till ställningstagandet är att det råder betydande oklarheter gällande hur
förslaget påverkar grundskolenämndens verksamhet.
Processerna kopplade till stadsutveckling är många och komplicerade, framförallt i en större
stad som Malmö. Detta ställer hårda krav på stadens nämnders- och förvaltningars arbetssätt,
liksom på andra inblandade intressenter. Malmö stad har möjligheten att med sina
lagstadgade befogenheter och med sina förvaltningsresurser skapa förutsättningar för en
sammanhållen och långsiktigt hållbar stadsutveckling tillsammans med stadens invånare,
intresseorganisationer och företag. Samverkansprocesser i geografiskt avgränsade områden
utgör en typ av överskådliga projekt där olika aktörer kan mötas för att tillsammans bidra till
stadens utveckling. Grundskoleförvaltningen är av uppfattningen att en modell för denna typ
av samverkan har möjligheten att säkerställa ett gott resultat för utvecklingen av geografiska
områden i framtiden. Därmed ser grundskoleförvaltningen att initiativet från tekniska
nämnden att utveckla samarbetet med andra nämnder och aktörer i staden är önskvärt. Men
på grund av oklarheter i tekniska nämndens samverkansmodell är grundskoleförvaltningen
inte positiva till förslaget. En förklaring till grundskoleförvaltningen ställningstagande följer
nedan.
Samverkansmodellens huvudsakliga syfte är att utgöra en ”anpassningsbar processmodell för
samverkansprocesserna [i geografiskt avgränsade områden] och med det öka det systematiska
samarbetet mellan och med lokala aktörer i utvecklingen av staden”. Även om
grundskoleförvaltningen är positiv till initiativet att arbeta fram en samverkansmodell är
nuvarande förslag för otydligt gällande andra än tekniska nämndens roll i modellen. Förslaget
beskriver inte hur förhållandet mellan tekniska nämnden och övriga nämnder kan tänkas se ut
om samverkansmodellen antas. Det framgår heller inte vilka förväntningar tekniska nämnden
har på övriga nämnder i de processer som samverkansmodellen ämnar strukturera. Vidare
framgår det inte i vilken mån övriga förvaltningar förväntas bidra med resurser, vare sig det
handlar om genom personalkompetens eller med finansiella medel. Det är också oklart hur
samverkansmodellen förhåller sig till andra processer i staden, exempelvis när det kommer till
det övergripande miljöarbetet och till lokalförsörjningen. Sammanfattningsvis finner alltså
grundskoleförvaltningen det svårt att förutse hur samverkansmodellen kommer att påverka
grundskolenämndens verksamhet i de processer där nämnden förväntas delta.
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Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden är inte positiv till förslaget i remissen om modell för
samverkansstöd och godkänner förvaltningens förslag till yttrande.
Reservationer och särskilda yttranden

John Eklöf (M), Sofie Andersson (M), Cecilia Barwén (M) och Joacim Ahlqvist (C) anmäler
reservation och avser inkomma med en gemensam skriftlig reservation.
Yrkanden

John Eklöf (M) yrkar, med instämmande av Joacim Ahlqvist (C) att grundskolenämnden
återremitterar ärende i syfte att arbeta fram ett remissvar som tydligare exemplifierar de
negativa konsekvenserna den nya modellen för samverkanstöd har på grundskolenämndens
verksamheter.
I det fall yrkandet om återremiss faller yrkar John Eklöf (M), med instämmande av Joacim
Ahlqvist (C), avslag till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden yrkar att ärendet ska avgöras på dagens sammanträde och att nämnden ska
bifalla förvaltningens förslag till beslut.
Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns fyra förslag till beslut. Dels John Eklöfs (M) yrkande om
återremiss och dels ordförandens yrkande att ärendet ska avgöras under dagens sammanträde.
Dels John Eklöfs yrkande om avslag till förvaltningens förslag till beslut och dels
ordförandens yrkande om att bifalla den samma.
Ordföranden ställer först John Eklöfs (M) yrkande om återremiss mot ordförandens yrkande
att ärendet ska avgöras på dagens sammanträde och finner att grundskolenämnden beslutar
att ärendet ska avgöras på dagens sammanträde.
Ordföranden ställer sedan John Eklöfs yrkande att avslå förvaltningens förslag till beslut mot
ordförandens yrkande att bifalla förvaltningens beslut och finner att grundskolenämnden
beslutar att bifalla förvaltningens förslag till beslut.
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse GRNAU 201113 Remiss från tekniska nämnden angående
Modell för samverkansstöd
§147 GRNAU Remiss från Tekniska nämnden angående Modell för
samverkansstöd
Förslag till yttrande GRN 201118 Remiss från tekniska nämnden angående Modell
för samverkansstöd
Modell för samverkansstöd
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Protokollsutdrag Modell för samverkansstöd

Paragrafen är justerad
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Reservation

Grundskolenämnden 2020-11-18
Ärende GRF-2020-25043: Remiss från Tekniska nämnden angående
Modell för samverkansstöd
Moderaterna och Centerpartiet anser att det är av yttersta vikt att grundskolenämndens
verksamheter har en tydlig roll inom ramen för samverkan med stadens hårda förvaltningar. Det
är inte mer än rimligt som stadens största förvaltning att ställa den typen av krav. Vi delar därför
förvaltningens uppfattning om att rollfördelning och ansvarsfördelning behöver tydliggöras.
Men vi anser samtidigt att grundskolenämnden inte på ett tydligt sätt kan konkretisera eller
exemplifiera sitt eget ställningstagande. Därför yrkande vi att grundskolenämnden återremitterar
ärende i syfte att arbeta fram ett remissvar som tydligare exemplifierar de negativa
konsekvenserna den nya modellen för samverkanstöd har på grundskolenämndens verksamheter.
Vi anser att det skulle bidraga positivt i framtida dialoger med tekniska nämnden.
Eftersom vi inte fick gehör för vårt återremissyrkande väljer vi att reservera oss till förmån för
avslag på nämndens yttrande.
John Eklöf (M)

Sofie Andersson (M)

Med instämmande av
Gustaf Kock (M)

Leif Mohlin (C)

Karin Waldenström (M)

Joacim Ahlqvist (C)
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§

179

Skolorganisering läsåret 2021/2022

GRF-2020-31073
Sammanfattning

Inför läsåret 2021/2022 har grundskoleförvaltningen skapat ett förslag till skolorganisering
som beskriver i vilka årskurser respektive skola kommer att erbjuda utbildning. Förslaget är
framtaget av styrgruppen för produktionsplanering och respektive utbildningschef har
processat förslaget med sina rektorer. Efter detta har förslaget bearbetats, sammanställts och
kompletterats med andra uppgifter. Förvaltningens förslag på skolorganisering beskriver i
vilka årskurser respektive skola erbjuder undervisning och är bilagt ärendet (Förslag
Skolorganisering 2021-2022).
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden godkänner förvaltningens förslag till Skolorganisering
2021/2022
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse GRNAU 201106 Skolorganisering läsåret 2021/2022, reviderad
Förslag Skolorganisering 2021-2022, reviderad 20201103
§146 GRNAU Skolorganisering läsåret 2021/2022

Paragrafen är justerad
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§

180

Anmälan till huvudmannen enligt 6 kap 10 § skollagen

GRF-2020-34100
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 201118 Anmälan till huvudmannen enligt 6 kap 10 §
skollagen
Rapport - Anmälan till huvudmannen enligt 6 kap. 10 § skollagen

Paragrafen är justerad
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§

181

Anmälan till huvudmannen enligt 7 kap. 19a § skollagen

GRF-2020-34240
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 201118 Anmälan till huvudmannen enligt 7 kap 19a §
skollagen
Rapport - Anmälan till huvudmannen enligt 7 kap. 19a § skollagen

Paragrafen är justerad
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§

182

Anmälan av protokoll

Sammanfattning

Anmälan av grundskolenämndens arbetsutskotts protokoll från 6 november 2020.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden har tagit del av grundskolenämndens arbetsutskotts protokoll
från 6 november 2020 och lägger den till handlingar.
Beslutsunderlag



Protokoll GRNAU 201106

Paragrafen är justerad
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§

183

Anmälan av delegationsbeslut

GRF-2020-34257
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 201118 Anmälan av delegationsbeslut
Anmälan av delegationsbeslut
Tilläggsbeslut oktober 2020

Paragrafen är justerad
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§

184

Anmälan av inkomna och avgivna skrivelser

Sammanfattning

Anmälan av inkomna och avgivna skrivelser
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden har tagit del av anmälan av inkomna och avgivna skrivelser och
lägger dem till handlingarna.
Anmälningar

 GRF-2020-28163-3.1
Yttrande om remiss föreskrifter om nationella
prov läsåret 2021/2022
 GRF-2020-31249-1 Protokollsutdrag § 201 KF Översyn av parkeringsstrategier samt
ny parkeringspolicy och norm
 GRF-2020-31249-2 Tjänsteskrivelse KSAU § 201 Översyn av parkeringsstrategier
samt ny parkeringspolicy och norm
 GRF-2020-31249-3 Rapport § 20§ KF Policy och norm för mobilitet och parkering
antagen september 2020
 GRF-2020-32663-1 Rapport § 175 MN Rapport om engångsartiklar av plast i Malmö
stad
 GRF-2020-32663-2 Protokollsutdrag § 175 MN Rapport om engångsartiklar av plast
i Malmö stad
 GRF-2020-32741-1 Protokollsutdrag § 329 KS Intern kontroll - gemensamma
granskningsområden för verksamhetsår 2021
 GRF-2020-32741-2 Tjänsteskrivelse § 329 KS Intern kontroll - gemensamma
granskningsområden för verksamhetsår 2021
 GRF-2020-32761-1 Protokollsutdrag § 346 Forum för demokrati och mänskliga
rättigheter, Rapport 1 Hatbrott - ungdomar
 GRF-2020-32761-2 Tjänsteskrivelse § 346 Forum för demokrati och mänskliga
rättigheter, Rapport 1 Hatbrott - ungdomar
 GRF-2020-32761-3 Rapport § 346 KS Rapport 1 Hatbrott ungdomar
 GRF-2020-10184-7 Protokollsutdrag § 334 KS Uppdrag att se över indexeringen av
inkomstklasserna som ligger till grund för förskole- och fritidshemsavgifter
 GRF-2020-10184-8 Tjänsteskrivelse § 334 KS Uppdrag att se över indexeringen av
inkomstklasserna som ligger till grund för förskole- och fritidshemsavgifter
 GRF-2020-30152-2 Yttrande Remiss SOU 2020:54 En långsiktigt hållbar
migrationspolitik
 GRF-2020-30827-2 Förvaltningsyttrande remiss revidering av Malmöandan
Paragrafen är justerad
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§

185

Information från grundskoledirektören

Sammanfattning

Grundskoledirektören informerar om bland annat





Nuvarande situation avseende Covid-19
Medarbetarenkäten
Lärarförbundets ranking av skolkommuner
Gåvor till medarbetare

Paragrafen är justerad
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§

186

Information om arbetet med Varje elevs bästa skola

Sammanfattning

Malin Ullman (strateg), Malin Malmberg (utvecklingssammordnare), Josefin Smedberg
(utredningssekreterare), Ullrika Prössel-Eriksson (rektor), Jessica Calington (förstelärare) och
Fahrudin Zejnic (utbildningschef) om arbetet med förvaltningens strategiska ramverk Varje
elevs bästa skola (VEBS) och de kvalitetsdialoger som genomförs på olika nivåer inom ramen
för det strategiska ramverket.
Paragrafen är justerad

