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Malmö stad
Grundskolenämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2021-09-29 kl 08:30-12:30

Plats

Grundskoleförvaltningen, Rönnblomsgatan 6A, Aulan

Utses att justera

John Eklöf (M)

Justeringen

2021-10-06

Protokollet omfattar

§§149-175

Underskrifter

Sekreterare
Pia Lonnakko
Ordförande

Justerande

Sara Wettergren (L)

John Eklöf (M)

Beslutande ledamöter
Sara Wettergren (L) (Ordförande)
Sanna Axelsson (S) (Vice ordförande)
John Eklöf (M) (Andre vice ordförande)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Linnea Jacobsson (S)
Johanna Öfverbeck (MP)
Lisa Stolpe (V)
Sofie Andersson (M)
Cecilia Barwén (M)
Joacim Ahlqvist (C)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Ulf Blomström (SD)
Håkan Mikael Nilsson (S) ersätter Gert Åke Troells Jakobsson (S)
Ej tjänstgörande ersättare
Kamyar Alinejad (S)
Ines Pentmo (S) §§151-175
Charlotte Hedendahl (L) §§153-175
Malte Roos (MP)
Helena Olsson (V)
Karin Waldenström (M)
Gustaf Kock (M)
Anders Fredrik Fyhn (M)
Leif Mohlin (C)
Nichodemus Nilsson (SD)
Reginald Scott (SD)
Övriga närvarande
Anders Malmquist (Direktör)
Erik Kytömäki (Sekreterare)
Pia Lonnakko (Sekreterare)
Vanja Mathisen Andersson (Receptionist)
Ola Tedin (L) (Politisk sekreterare) §§149-172
Johan Åström (Personalrepresentant (Lärarnas Riksförbund))
Helena Quarfood (Personalrepresentant (Lärarförbundet))
Jan Walhagen (Utvecklingssamordnare)
Jesper Svedgard (Controller) §§154-157
Johanna Callegari (Utrdeningssekreterare) §§154-159
Åsa Annerdal (Enhetschef) §§154-159
Bo Andersson (Kommunikatör) §§159-175
Henrik Bengtsson (Utredningssekreterare) §§165-175
Eric Grundström (Utredningssekreterare) §§165-175
Christina Hagelin (Rektor Malmö International School) §§163-173
Patrik Andersson (Utredningssekreterare) §§166-175
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Information om Covid-19 till grundskolenämnden
Remiss angående Remiss från Socialdepartementet - VAB för vårdåtgärder
i skolan (SOU 2021:41)
Remiss Motion av Mohamed Yassin (MP) och Stefana Hoti (MP) om barn
och ungas psykiska ohälsa
Remiss angående Motion av Stefana Hoti (MP) och Mohamed Yassin (MP)
om att alla flickor ska få sin första menskopp
Remiss Motion av Olle Schmidt (L) om att ta fram skolbok mot
antisemitism
Remiss angående Remiss från Utbildningsdepartementet Professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare
Remiss - Biblioteksplan 2022-2027
Kommunbidragsjustering med anledning av utökat tillfälligt stöd till
skolväsendet, ”skolmiljarden”
Remiss avseende samråd för planprogram för Lorensborg och
Bellevuegården (Pp 6050)
Remiss från Justitiedepartementet - Kommuner mot brott (SOU 2021:49)
Delårsrapport 2021
Nämndinitiativ från Nima Gholam Ali Pour (SD) angående utvärdering av
fjärr- och distansundervisning
Nämndinitiativ från Nima Gholam Ali Pour (SD) angående daglig valfrihet
gällande skolmaten
Sammanträdestider för grundskolenämnden och grundskolenämndens
arbetsutskott 2022
Förslag på rutin för beredning av nämndinitiativ
Val av ersättare i grundskolenämndens arbetsutskott
Inköp av Antirasistisk handbok till skolbiblioteken
Beslut om att medge deltagande på distans för grundskolenämndens
arbetsutskott
Politisk hearing grundskolenämnden 2022
Anmälan till huvudmannen enligt 6 kap 10 § skollagen
Anmälan till huvudmannen enligt 7 kap. 19a § skollagen
Anmälan av delegationsbeslut
Anmälan av protokoll
Anmälan av inkomna och avgivna skrivelser
Information om granskningen på Malmö International School
Information om betygsresultaten för läsåret 20/21
Information från grundskoledirektören
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§

149

Information om Covid-19 till grundskolenämnden

GRF-20218442
Sammanfattning
Grundskoledirektören informerar nämnden om smittspridning med mera avseende Covid19 i verksamheterna
Beslutsunderlag

Aktuellt om Covid-19 GRN 210929
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§

150

GRF-202121552

Remiss angående Remiss från Socialdepartementet VAB för vårdåtgärder i skolan (SOU 2021:41)

Sammanfattning
Grundskolenämnden har tillfrågats av kommunstyrelsen att lämna yttrande på remissen
”VAB för vårdåtgärder i skolan (SOU 2021:41)” från Socialdepartementet. Utredningen
behandlar regelverket för tillfällig föräldrapenning och föräldrars möjlighet till deltagande
vid möten och introduktion i skolan för att ge information kring sitt barns behov av hjälp
med egenvård i skolan och i samband med det få kompensation för inkomstbortfall och en
ledighetsrätt. Grundskoleförvaltningen ser det som mycket betydelsefullt att det blir smidigt
och enklare för vårdnadshavare att kunna delta vid möten och behov av instruktioner kring
barnets egenvård i skolan. Grundskoleförvaltningen ställer sig därför positiv till de förslag
som läggs fram i utredningen, speciellt eftersom förslaget innebär att rätten till ersättning
grundas i barnets faktiska behov och inte i diagnoser.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden godkänner grundskoleförvaltningens förslag till yttrande och
skickar det till kommunstyrelsen.
2. Grundskolenämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Reservationer och särskilda yttranden
John Eklöf (M), Cecilia Barwén (M) och Sofie Andersson (M) anmäler reservation och avser
inkomma med en skriftlig reservation.
Yrkanden
John Eklöf (M) yrkar att grundskolenämnden avslår grundskoleförvaltningens förslag till
yttrande.
Ordföranden, med instämmande av Sanna Axelsson (S), yrkar att grundskolenämnden
godkänner grundskoleförvaltningens förslag till yttrande och skickar det till
kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels John Eklöfs (M) förslag att
grundskolenämnden avslår grundskoleförvaltningens förslag till yttrande, dels ordförandens
förslag att grundskolenämnden godkänner grundskoleförvaltningens förslag till yttrande och
skickar det till kommunstyrelsen.
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att grundskolenämnden
godkänner grundskoleförvaltningens förslag till yttrande och skickar det till
kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse GRNAU 210917 Remiss angående Remiss från
Socialdepartementet - VAB för vårdåtgärder i skolan (SOU 2021:41)

Förslag till yttrande GRN 210929 Remiss angående Remiss från
Socialdepartementet - VAB för vårdåtgärder i skolan (SOU 2021:41)

VAB för vårdåtgärder i skolan (SOU 2021:41)

§117 GRNAU Remiss angående Remiss från Socialdepartementet - VAB för
vårdåtgärder i skolan (SOU 2021:41)
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Reservation

Grundskolenämnden 2021-09-29
Ärende GRF-2021-21552: Remiss angående Remiss från
Socialdepartementet - VAB för vårdåtgärder i skolan (SOU 2021:41)
Moderaterna anser att remissens förslag bör avslås eftersom det inte föreligger något behov av de
förändringar som presenteras. Sverige har i dagsläget en av världens mest generösa
föräldraförsäkringar och fem veckors lagstadgad semester. Utöver detta så finns det även rätt till
ledighet som ligger utanför ramen för föräldraförsäkringen. Bland annat är det möjligt att ta
tjänstledigt, vara ledig för trängande familjeskäl och vara ledig för studier. Samtidigt finns det
enligt vissa kollektivavtal möjlighet till permission och friskvårdstimme. Dessutom har regeringen
föreslagit en ny familjevecka som ger utökade möjligheter för vårdnadshavare att ta ledigt från
arbetet för att kunna delta på bland annat det som remissen lyfter fram.
Det är även viktigt att komma ihåg att det är väldigt få vårdnadshavare som använder alla dagar
med föräldrapenning. För exempelvis barn födda 2010, så är det enbart 30% av vårdnadshavarna
som har använt samtliga dagar med föräldrapenning. Bland föräldrar med ensam vårdnad var det
52% som använde alla dagar med föräldrapenning. Vid sidan av detta valde regeringen under
2014 att höja den övre åldersgränsen i föräldrapenningen från åtta till tolv år ålder för att
underlätta för föräldrar att kombinera förvärvsarbete med vård och omsorg av sina barn.
Slutligen anser Moderaterna att det redan i dagsläget är möjligt att anpassa instruktion kopplat till
vårdåtgärder i skolan så att de passar olika familjers levnadssituationer. Vår uppfattning är också
att instruktion av egenvård i skolan inte är speciellt tidkrävande även om det kan se olika ut. Vi
anser att barn med funktionsnedsättning ska få det stöd som de har rätt till och att vissa
vårdnadshavare behöver vara frånvarnade från sitt arbete för att kunna instruera skolan om
barnets behov av egenvård. Men vi ser inget behov utökade möjligheter till tillfällig
föräldrapenning eftersom det redan finns stora möjligheter till ledighetsrätt och ersättning för
inkomstbortfall.

John Eklöf (M)

Cecilia Barwén (M)

Sofie Andersson (M)

Med instämmande av
Karin Waldenström (M)

Gustaf Kock (M)

Anders Fyhn (MO
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151

GRF-202117306

Remiss Motion av Mohamed Yassin (MP) och Stefana
Hoti (MP) om barn och ungas psykiska ohälsa

Sammanfattning
Miljöpartiet har inkommit med en motion gällande barn och ungas psykiska ohälsa. I
motionen lyfts fram att andelen elever som rapporterar att de lider av stress och psykisk
ohälsa har ökat i form av att symptom som stress, ångest, nedstämdhet, sömnsvårigheter
och irritation blivit vanligare bland eleverna. Vidare påtalas brister i studiero och brister i
elevhälsans förmåga att hjälpa elever med behov och att det ska ha bidragit till den ökade
psykiska ohälsan bland barn och unga.
Ett förslag från Miljöpartiet är att komplettera elevhälsans fysiska hälsokontroller med en
psykisk hälsokontroll för att tidigt fånga upp barn och unga som mår dåligt.
Grundskoleförvaltningens bedömning är att hälsokontrollerna som skolsköterskorna
genomför redan ger skolan möjlighet att fånga upp signaler på psykisk ohälsa.
Skolsköterskorna har kontakt med varje elev på individnivå, gruppnivå och
organisationsnivå på skolan. Psykologerna inom grundskoleförvaltningen arbetar
företrädesvis på grupp- och organisationsnivå för att kunna gagna skolans elever på bästa
möjliga sätt. Skolpsykologen blir inkopplade på individnivå då det bedömts finnas ett sådant
behov. Miljöpartiet vill även sätta en maxgräns på 300 elever/kurator och skolpsykolog
alternativt en kurator/skolpsykolog per stadie. En nationell översyn pågår gällande olika
professioner inom elevhälsan och dess eventuella nivåreglering av antalet elever per tjänst.
Grundskoleförvaltningen anser att man bör invänta det nationella beslutet i denna fråga och
ställer sig generellt kritisk till en sådan form av reglering.
Mot bakgrund av ovanstående anser grundskoleförvaltningen att grundskolenämnden ska
föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden godkänner det reviderade förslaget till yttrande och skickar det
till kommunfullmäktige.
2. Grundskolenämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
anse motionen besvarad.
Reservationer och särskilda yttranden
Johanna Öfverbeck (MP) anmäler muntlig reservation.
John Eklöf (M), Cecilia Barwén (M), Sofie Andersson (M) och Joacim Ahlqvist (C) anmäler
muntlig reservation.
Nima Gholam Ali Pour (SD) och Ulf Blomström (SD) avser inkomma med ett särskilt
yttrande.

Yrkanden
9
Johanna Öfverbeck (MP), med instämmande av ordföranden, Sanna Axelsson (S), John
Eklöf (M), Joacim Ahlqvist (C), yrkar att följande mening stryks ur
Grundskoleförvaltningens förslag till yttrande:
Grundskolenämnden ställer sig därför frågande till en högsta nivå på 300 elever per kurator och psykolog
som inte heller har individkontakt med vardera elev genom åren.
Johanna Öfverbeck (MP) yrkar att grundskolenämnden föreslår kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.
John Eklöf (M), med instämmande av Joacim Ahlqvist (C), yrkar att grundskolenämnden
föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bifalla den andra att-satsen i
motionen.
Sanna Axelsson (S), med instämmande av ordföranden, yrkar att grundskolenämnden
föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad.
Beslutsgång
Ordföranden finner att grundskolenämnden bifaller Johanna Öfverbecks (MP) förslag på
ändring i grundskoleförvaltningens förslag till yttrande samt skickar det reviderade yttrandet
till kommunfullmäktige.
Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut, dels Johanna Öfverbecks
(MP) yrkande att grundskolenämnden föreslår kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen, dels John Eklöfs (M) yrkande att
grundskolenämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bifalla
den andra att-satsen i motionen samt dels Sanna Axelssons (S) yrkande att
grundskolenämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse
motionen vara besvarad.
Ordföranden ställer i tur och ordning upp de båda att-satserna som återfinns i motionen,
bifall mot besvarade. Ordföranden finner att grundskolenämnden nämnden anser de båda
att-satserna i motionen besvarade. Ordföranden finner att grundskolenämnden föreslår
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag

Motion av Mohamed Yassin (MP) och Stefana Hoti (MP) om barn och ungas
psykiska ohälsa

G-Tjänsteskrivelse GRNAU 210917 Remiss Motion av Mohamed Yassin
(MP) och Stefana Hoti (MP) om barn och ungas psykiska ohälsa

Förslag till yttrande GRN 210929 Remiss Motion av Mohamed Yassin (MP)
och Stefana Hoti (MP) om barn och ungas psykiska ohälsa

§118 GRNAU Remiss Motion av Mohamed Yassin (MP) och Stefana Hoti
(MP) om barn och ungas psykiska ohälsa

Reviderad Tjänsteskrivelse GRNAU 210917 Remiss Motion av Mohamed
Yassin (MP) och Stefana Hoti (MP) om barn och ungas psykiska ohälsa
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Särskilt yttrande
Grundskolenämnden
Ärendenummer: GRF-2021-17306

Remiss Motion av Mohamed Yassin (MP) och Stefana Hoti (MP) om barn och ungas
psykiska ohälsa
Miljöpartiet har lämnat in en motion med förslaget att komplettera elevhälsans fysiska
hälsokontroller med psykisk hälsokontroll för att tidigt fånga upp barn och unga som mår dåligt.
Psykiska hälsokontroller görs redan i skolan, precis som grundskolenämnden redogör för i sitt
yttrande.

Miljöpartiet föreslår även att grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska
införa en maxgräns på antalet elever per kurator och skolpsykolog.

Först och främst kräver förverkligandet av ett sådant förslag mer resurser till elevhälsan.
Sverigedemokraterna har hela tiden efterfrågat en förstärkning av resurserna till elevhälsan men inte
fått något gehör från Miljöpartiet. Elevhälsans grundorganisation i Malmö stad är idag
underfinansierad. Innan Miljöpartiet lägger fram ambitiösa förslag om elevhälsan är det viktigt att
förstärka den elementära verksamheten inom elevhälsan.

Sverigedemokraterna vill även påpeka att det pågår en nationell översyn gällande olika professioner
inom elevhälsan och dess eventuella nivåreglering av antalet elever/tjänst. När dessa nationella
riktlinjer (Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven – aktivt stöd – och elevhälsoarbete
samt stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning) hade remitterats till
grundskolenämnden och behandlades vid sammanträdet den 26 maj, var Sverigedemokraterna det
Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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enda partiet som förordade att det skulle regleras en högsta nivå för hur många elever som en
skolläkare, skolsköterska etc. ska ansvara för. Miljöpartiet ville inte se en nationell reglering av hur
många elever som en psykolog eller kurator skulle ansvara för.

Det är anmärkningsvärt att Miljöpartiet vill se kommunala bestämmelser omkring nivåreglering av
antalet elever/tjänst men stödjer ingen nationell nivåreglering av antalet elever/tjänst. Då
Sverigedemokraterna vill se ett förstatligande av skolan ser vi helst nationella bestämmelser framför
att varje kommun tar fram sina egna regler.

________________________

________________________

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Ulf Blomström (SD)

________________________

________________________

Nichodemus Nilsson

Reginald Scott (SD)

2021-09-29

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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GRF-202117735

Remiss angående Motion av Stefana Hoti (MP) och
Mohamed Yassin (MP) om att alla flickor ska få sin första
menskopp

Sammanfattning
Miljöpartiet har inkommit med en motion gällande distribuering av gratis menskopp till alla
flickor i staden över 12 år. I motionen belyses en ekonomisk ojämlikhet mellan olika kön,
relaterat till om man menstruerar eller inte. Det medför en stor extra kostnad för
flickor/kvinnor. Barn som menstruerar är beroende av att vuxna ska tillhandahålla
mensskydd och det är stor skillnad gällande den ekonomiska tryggheten i olika familjer.
Grundskoleförvaltningen har, i enlighet med frågeställningarna i motionen, undersökt vad
kostnaden för inköp av menskoppar samt distribution av dessa skulle bli och hur en sådan
distribution skulle se ut.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande och skickar det
till kommunfullmäktige.
2. Grundskolenämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
anse motionen besvarad.
Reservationer och särskilda yttranden
Johanna Öfverbeck (MP) anmäler muntlig reservation.
Lisa Stolpe (V) anmäler reservation och avser inkomma med en skriftlig reservation.
John Eklöf (M), Cecilia Barwén (M) och Sofie Andersson (M) avser inkomma med ett
särskilt yttrande.
Yrkanden
Johanna Öfverbeck (MP) yrkar att grundskolenämnden avslår grundskoleförvaltningens
förslag till yttrande och föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bifalla
motionen.
Lisa Stolpe (V) yrkar att genomföra en testverksamhet på ett antal högstadieskolor för att få
bättre underlag inför ett eventuellt genomförande av motionens förslag.
John Eklöf (M) yrkar att grundskolenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande
samt föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut, dels Johanna Öfverbecks
(MP) yrkande att grundskolenämnden föreslår kommunstyrelsen att

föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen, dels Lisa Stolpes (V) förslag att genomföra14
en testverksamhet på ett antal högstadieskolor samt dels John Eklöfs (M) förslag att
grundskolenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande samt föreslår
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
Ordföranden ställer de tre förslagen mot varandra och finner att grundskolenämnden
godkänner förvaltningens förslag till yttrande samt föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse GRNAU 210917 Remiss angående Motion av Stefana Hoti
(MP) och Mohamed Yassin (MP) om att alla flickor ska få sin första
menskopp

Förslag till yttrande GRN 210929 Remiss angående Motion av Stefana Hoti
(MP) och Mohamed Yassin (MP) om att alla flickor ska få sin första
menskopp

Motion av Stefana Hoti (MP) och Mohamed Yassin (MP) om att alla flickor
ska få sin första menskopp

§119 GRNAU Remiss angående Motion av Stefana Hoti (MP) och Mohamed
Yassin (MP) om att alla flickor ska få sin första menskopp
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Vänsterpartiet

21-09-29
Reservation ärende nr 4
Vi ställer oss positiva till att erbjuda gratis mensskydd på våra skolor. Menskopp är ett
hållbart alternativ och det är önskvärt att bindor och tamponger kan ersättas av dessa då det
fungerar. Vi yrkade dock på att genomföra en testverksamhet på ett antal högstadieskolor för
att få bättre underlag inför ett ev genomförande av motionens förslag.
Detta fick vi inte genom och reserverar oss därmed i ärendet.

Malmö 2021-09-29
Lisa Stolpe
Med instämmande av Helena Olsson
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Särskilt yttrande

Grundskolenämnden 2021-08-24
Ärende GRF-2021- 17735: Remiss angående Motion av Stefana Hoti
(MP) och Mohamed Yassin (MP) om att alla flickor ska få sin första
menskopp
Moderaterna och Centerpartiet anser att motionen från Stefana Hoti och Mohamed Yassin är
felhanterad. Bakgrunden är att det i motionens att-satser står att kommunfullmäktige ska uppdra
åt kommunstyrelsen att undersöka kostnad och distribution av menskoppar till samtliga flickor i
Malmö som har fyllt 12 år. Därmed ter det sig ganska märkligt att grundskoleförvaltningen har
uppfyllt det uppdraget innan kommunfullmäktige har tagit ställning i frågan. Vi anser därmed att
politiken är begränsad till att enbart kunna fatta beslut om att motionen ska anses vara besvarad
eftersom det som föreslås i motionen redan är genomfört.
Vidare anser vi att menskoppar inte bör tillhandahållas kostnadsfritt av skolan.
Grundskolenämndens uppdrag är att bedriva utbildningsverksamhet. Vid sidan av detta har
grundskolenämnden ansvar för elevhälsan, vars uppdrag är att bidra till miljöer som främjar
elevernas lärande, utveckling och hälsa. Det vill säga att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling
mot utbildningens mål. För att uppnå detta ska varje elev ha tillgång till en elevhälsa som
tillhandahåller medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. I dagsläget
erbjuder elevhälsan kostnadsfria mensskydd för alla elever vid behov under skoltid. Detta för att
elevhälsan har ett ansvar för att röja undan hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling.
Det som motionen föreslår är att grundskolan ska få ett utökat ansvar att tillhandahålla
mensskydd som även omfattar den tid som eleven inte är i skolan. Vi anser att det är något som
ligger utanför grundskolenämndens ansvarsområde. Frågan bör istället drivas inom Region Skåne
och då främst inom ramen för ungdomsmottagningens ansvarsområde. Utifrån ett
likabehandlingsperspektiv så bör frågan avgöras nationellt. Då främst genom ett momsbefriande
av mensskydd.

John Eklöf (M)

Cecilia Barwén (M)

Sofie Andersson (M)

Joacim Ahlqvist (C)

Med instämmande av
Karin Waldenström (M)

Gustaf Kock (M)

Anders Fyhn (M)

Leif Mohlin (C)
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GRF-202119666

Remiss Motion av Olle Schmidt (L) om att ta fram
skolbok mot antisemitism

Sammanfattning
Olle Schmidt (L) yrkar i en motion att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda och
utveckla förutsättningarna för ett projekt för att motverka antisemitismen i Malmö likt det
Göran Persson initierade genom Levande historia 1997. Motionären vill att projektet tar
fram en särskild informationsbok om antisemitism samt att detta initiativ blir obligatoriskt i
alla Malmö stads skolor.
Motionen har tidigare varit på remiss hos grundskolenämnden, gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden och kulturnämnden med sista svarsdatum den 1 november 2018.
Grundskolenämnden bedömde då att det fanns tillräckliga strukturer inom
grundskoleförvaltningen för att säkra undervisningens kvalitet inom läroplansområdets
normer och värden. Eftersom det är upp till professionen att göra didaktiska avvägningar
för undervisningen utifrån uppdraget i läroplanen såg grundskolenämnden motionärens
förslag om att göra ett visst undervisningsmaterial obligatoriskt som svårgenomförbart.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avgav inget yttrande i förhållande till
förvaltningens förslag utan meddelade beslut utan motivering. Mot bakgrund av detta
återgav inte heller stadskontoret förvaltningens förslag. Kulturnämnden delade
uppfattningen att det är angeläget att sprida kunskap om och att motverka antisemitism,
men valde att inte ta ställning till skolans behov av särskilda läromedel.
Sedan ärendets senaste beredning till kommunstyrelsen arbetsutskott den 28 september
2020 har arbetet mot antisemitism intensifierats. Detta har skett för skolförvaltningarna
genom Pedagogisk inspiration. Bland annat har rapporten Skolgårdsrasism,
konspirationsteorier och utanförskap tagits fram inom ramen för Öppna Malmö.
Sammanfattningsvis ger rapporten en gedigen insikt i de utvecklingsområden som skolan
har, men också förslag på hur de på lång och kort sikt kan överbryggas. Med utgångspunkt
från det pågående arbetet mot antisemitism är bedömningen att det finns behov av en
förnyad remiss till grundskolenämnden. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att
motionen av Olle Schmidt (L) om att ta fram skolbok mot antisemitism skickas på en
förnyad remiss till grundskolenämnden.
I grundskoleförvaltningens förslag till yttrande till grundskolenämnden föreslås att
motionen fortsatt ska anses vara besvarad utifrån det som anfördes i yttrandet 2018 och det
arbete som pågår i grundskoleförvaltningen med bland annat ”Skolnätverk mot
antisemitism” som leds av Pedagogisk Inspirations samordnare mot antisemitism i skolan.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande och skickar det
till kommunfullmäktige.
2. Grundskolenämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
anse motionen besvarad.

3. Grundskolenämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad
Reservationer och särskilda yttranden
John Eklöf (M), Cecilia Barwén (M) och Sofie Andersson (M) anmäler muntlig reservation.
Yrkanden
John Eklöf (M) yrkar att grundskolenämnden föreslår kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige att bifalla den första att-satsen i motionen.
Ordföranden yrkar att grundskolenämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad samt att grundskolenämnden godkänner
grundskoleförvaltningens förslag till yttrande.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels John Eklöfs (M) förslag att
grundskolenämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bifalla
den första att-satsen i motionen, dels ordförandens förslag att grundskolenämnden föreslår
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad samt att
grundskolenämnden godkänner grundskoleförvaltningens förslag till yttrande.
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att grundskolenämnden
föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad samt
att grundskolenämnden godkänner grundskoleförvaltningens förslag till yttrande.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
registrera.stk@malmo.se
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse GRNAU 210919 Motion av Olle Schmidt (L) om att ta
fram skolbok mot antisemitism; nu fråga om remiss

Förslag till yttrande GRN 210929 Motion av Olle Schmidt (L) om att ta fram
skolbok mot antisemitism; nu fråga om remiss

Motion av Olle Schmidt (L) om att ta fram skolbok mot antisemitism

§120 GRNAU Remiss Motion av Olle Schmidt (L) om att ta fram skolbok
mot antisemitism

§399 KS AU Motion av Olle Schmidt (L) om att ta fram skolbok mot
antisemitism; nu fråga om remiss

G-Tjänsteskrivelse KSAU 210621 Motion av Olle Schmidt (L) om att ta fram
skolbok mot antisemitism; nu fråga om remiss

bilaga 1 Expedierat yttrande - Remiss angående Motion av Olle Schmidt (L)
om att ta fram skolbok mot antisemitism(1405346)
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154

GRF-202121110

Remiss angående Remiss från
Utbildningsdepartementet - Professionsprogram för
rektorer, lärare och förskollärare

Sammanfattning
I remissen ”Professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare” föreslås att ett
nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare ska inrättas med syftet
stärka skolprofessionerna, höja kvaliteten på utbildningen och öka skolprofessionernas
attraktionskraft. Förslaget syftar till att stärka befintliga strukturer som till exempel
karriärstegsreformen. Förslaget ska enligt remissen ses som den grundläggande ramen för
programmet som framöver både kan utvecklas och utvidgas.
Programmet föreslås bestå av två bärande delar. En nationell struktur för
kompetensutveckling för rektorer, lärare och förskollärare samt ett nationellt
meriteringssystem för legitimerade lärare respektive förskollärare. Statens skolverk föreslås
vara den myndighet som har det övergripande ansvaret för professionsprogrammet. Det
föreslås att professionernas inflytande ska säkras genom att det inom Skolverket ska finnas
ett särskilt organ benämnt ”Rådet för professioner i skolväsendet”, som ska bestå av
företrädare för professionerna, huvudmän, universitet och högskolor samt Skolverket.
Utöver att vara rådgivande till Skolverket vid arbetet med professionsprogrammet ska
”Rådet för professioner i skolväsendet” undersöka om, och i så fall på vilket sätt,
meriteringssystemet skulle kunna utvecklas och, om rådet finner det lämpligt, lämna sådana
förslag.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden godkänner grundskoleförvaltningens förslag till yttrande och
skickar det till kommunstyrelsen
2. Grundskolenämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad
Reservationer och särskilda yttranden
Lisa Stolpe (V) anmäler reservation och avser inkomma med en skriftlig reservation.
John Eklöf (M), Cecilia Barwén (M), Sofie Andersson (M) och Joacim Ahlqvist (C) anmäler
reservation och avser inkomma med en gemensam skriftlig reservation.
Yrkanden
John Eklöf (M), med instämmande av Joacim Ahlqvist (C), yrkar avslag på förslag till
yttrande.
Lisa Stolpe (V), yrkar att följande ändring görs i grundskoleförvaltningens förslag:
Sammanfattningen ändras från:

Det är också av mycket stor vikt att huvudmännen tillförs resurser gällande kostnaderna för
20
professionsprogrammet, då programmet kommer innebära ytterligare statliga insatser som innebär kostnader
för kommunerna.
till den föreslagna ändringen:
Det är viktigt att fokus i uppdraget ligger på att kunna erbjuda kvalitativ fortbildning till anställda. Detta
kan höja kvaliteten i verksamheterna men också förbättra arbetsmiljö och yrkets status. Det finns en risk
att för mycket energi läggs på administration och införandet av nya titlar som riskerar att skapa osäkerhet
och splittring i personalkåren.För att programmet ska bli möjligt att genomföra måste såväl individer som
huvudmän få resurser för att finansiera tex vikariekostnader.
Ordföranden yrkar bifall till liggande förslag.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finner att det finns tre förslag till beslut, dels ordförandes förslag
att bifalla liggande förslag till beslut, John Eklöfs (M) yrkande att avslå liggande förslag till
beslut samt Lisa Stolpes (V) ändringsyrkande.
Ordföranden ställer de tre förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller liggande
förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse GRNAU 210917 Remiss angående Remiss från
Utbildningsdepartementet - Professionsprogram för rektorer, lärare och
förskollärare

Förslag till yttrande GRN 210929 Remiss angående Remiss från
Utbildningsdepartementet - Professionsprogram för rektorer, lärare och
förskollärare

Professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare

§121 GRNAU Remiss angående Remiss från Utbildningsdepartementet Professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare
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Vänsterpartiet

21-09-29
Reservation ärende nr 7
Vi ställer oss generellt positiva till att staten tar ett övergripande ansvar i att erbjuda
fortbildning till skolans personal. Vi yrkade dock på att följande skrivning skulle tas med i
yttrandet: ”Det är viktigt att fokus i uppdraget ligger på att kunna erbjuda kvalitativ
fortbildning till anställda. Detta kan höja kvaliteten i verksamheterna men också förbättra
arbetsmiljö och yrkets status. Det finns en risk att för mycket energi läggs på administration
och införandet av nya titlar som i värsta fall riskerar att skapa osäkerhet och splittring i
personalkåren. För att programmet ska bli möjligt att genomföra måste såväl individer som
huvudmän få resurser för att finansiera tex vikariekostnader”.
Detta fick vi inte genom och reserverar oss därmed i ärendet.

Malmö 2021-09-29
Lisa Stolpe
Med instämmande av Helena Olsson
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Reservation

Grundskolenämnden 2021-09-29
Ärende GRF-2021-21110: Remiss angående Remiss från
Utbildningsdepartementet - Professionsprogram för rektorer, lärare
och förskollärare
Moderaterna och Centerpartiet yrkade avslag på nämndens yttrande eftersom vi anser att
remissens förslag innefattar en förskjutning mot ett förstatligande av svensk skola. Även om vi är
medvetna om att skolan delvis är statlig styrd i dagsläget och att skolverket i mycket styr
innehållet, så kan inte se någon liknande kommunal eller regional verksamhet där det föreslås så
pass stora inskränkningar i det kommunala arbetsgivaransvaret. Eftersom skolans personal är
anställd av den kommunala huvudmannen och inte av staten, så anser vi att ansvaret för
kompetensutveckling bör ligga på arbetsgivaren. Vi förstår att det finns olika uppfattningar om
skolans styrning på nationell nivå. Det är välkommet, men en sådan debatt kan inte innefatta
inskränkningar i det kommunala självstyret. Utan ett förstatligande av svensk skola måste ske
samlat och inte stegvis. Kompetensutveckling är viktigt inom alla verksamheter och vi tror att
detta görs bäst av grundskoleförvaltingen för att på bästa sätt kunna möta personalens behov. Vi
är övertygade om att grundskoleförvaltningen har de ekonomiska och organisatoriska resurser
som krävs för att kunna uppfylla det ansvaret.

John Eklöf (M)

Cecilia Barwén (M)

Sofie Andersson (M)

Joacim Ahlqvist (C)

Med instämmande av
Karin Waldenström (M)

Gustaf Kock (M)

Anders Fyhn (M)

Leif Mohlin (C)
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Remiss - Biblioteksplan 2022-2027

GRF-202123245
Sammanfattning
Enligt bibliotekslagen §17 ska alla kommuner och regioner i Sverige upprätta en
biblioteksplan för sin verksamhet. Skolbiblioteken på grund-, grundsär-, special-, same,
gymnasie- och gymnasiesärskolan ingår i det allmänna biblioteksväsendet och skall därför
också ingå som en del i biblioteksplanen.
Nuvarande Biblioteksplan upphör att gälla 2021-12-31 och kulturförvaltningen har under
2020–2021 haft uppdraget och huvudansvaret för framtagandet av en ny biblioteksplan för
det allmänna biblioteksväsendet i Malmö stad.
Kulturnämnden i Malmö stad beslutade den 1 september 2021 om att skicka
”Biblioteksplan 2022–2027” på remiss till berörda nämnder. Malmö stads samtliga nämnder
och Regions Skånes kulturnämnd ges möjlighet att lämna synpunkter på remissversion
”Biblioteksplan 2022–2027”.
Grundskoleförvaltningen är positiv till planen och föreslår att grundskolenämnden ska
godkänna grundskoleförvaltningens förslag till yttrande.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden godkänner grundskoleförvaltningens förslag till yttrande.
2. Grundskolenämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad
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 att grundskolenämnden avslår grundskoleförvaltningens
förslag till yttrande.
Ordföranden yrkar att grundskolenämnden beslutar i enlighet med liggande 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 och
dels ordförandens förslag att bifalla liggande förslag till beslut.

Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att grundskolenämnden
bifaller liggande förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Kulturförvaltningen

Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse GRNAU 210917 Remiss - Biblioteksplan 2022-2027

Förslag till yttrande Remiss - Biblioteksplan 2022-2027

Remissversion Biblioteksplan 2022-2027

§122 GRNAU Remiss - Biblioteksplan 2022-2027
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Reservation
Grundskolenämnden
Ärendenummer: GRF-2021-23245

Remiss – Biblioteksplan 2022 – 2027
Sverigedemokraterna anser att vissa delar av förslaget till Biblioteksplan 2022 – 2027 främjar inte
bibliotekens verksamhet medan andra delar inte är relevant för bibliotekens verksamhet.

Under rubriken ”Normkritik och interkulturellt förhållningssätt” i förslaget till Biblioteksplan 2022 –
2027 kan man läsa att ”med ett interkulturellt förhållningssätt synliggörs det att det finns ojämlika
villkor och maktförhållande mellan människor utifrån perspektivet mångfald”.

Sådana påståenden är först och främst hämtade ur vänsterns narrativ där frågan om över- och
underordning hela tiden lyfts fram vare sig det speglar verkligheten eller inte. Syftet är att skapa
konflikter mellan män och kvinnor, kapitalister och arbetare, eller invandrare och etniska svenskar.
För det andra är påståendet inte vedertaget och det görs inga försök att bevisa att påståendet
överhuvudtaget stämmer. För det tredje har det ingenting med bibliotekens verksamhet att göra.

Agenda 2030 har sitt eget avsnitt i Biblioteksplan 2022 – 2027. Det finns ingen förklaring till detta och
som vanligt bidrar inte inläggen om Agenda 2030 med något. Detta avsnitt borde strykas helt och
hållet eftersom det saknar syfte.

Det finns även formuleringar i Biblioteksplan 2022 – 2027 som inte betyder någonting. En av de
”missioner” som Biblioteken i Malmö (BiM) har är ”att växa tillsammans med Malmöborna”. Vad
Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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betyder det? Det kan egentligen betyda vad som helst. Även om ett uppdrag måste vara öppet för
tolkning så måste det finnas något konkret innehåll att förhålla sig till.

Ett av målen i Biblioteksplan 2022 – 2027 är att biblioteken ska arbeta för att kompetens och
erfarenhet i verksamheterna bättre speglar Malmös demografiska struktur. Sverigedemokraterna
menar att detta är ett steg mot inkvotering vid anställning av personal. Det är viktigt att biblioteken
inte börjar ägna sig åt inkvotering. Individen bör vid anställning bedömas utifrån sin kompetens och
erfarenhet och inte utifrån kön, ålder, sexuell läggning, kultur, etnicitet m.m.

Under mål 3:2 kan man läsa att ”de partnerskap och samarbeten som biblioteken engagerar sig i ska
prioriteras utifrån ett interkulturellt och normkritiskt förhållningssätt”. Sverigedemokraterna menar
att det är bibliotekens förutsättningar och behov som ska avgöra vilka partnerskap och samarbeten
biblioteken engagerar sig i.

Det är även märkligt att det inte står ett ord om personalens trygghet och trygghetssituationen i
biblioteken med tanke på att biblioteken har blivit otryggare, både som en arbetsplats och
mötesplats, de senaste åren.

Till sist vill Sverigedemokraterna påpeka att bibliotekens uppgift i allmänhetens ögon är att
tillgängliggöra böcker och vara en tyst plats där människor ska kunna läsa dessa böcker. Fokus borde
ligga på denna uppgift och att biblioteken ska fortsätta vara trygga och lugna oaser för de som är
intresserade av böcker.

Sverigedemokraterna yrkar att grundskolenämnden avslår förslaget till yttrande. Då vårt yrkande inte
fick 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)

2021-09-29

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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GRF-202122104

Kommunbidragsjustering med anledning av utökat
tillfälligt stöd till skolväsendet, ”skolmiljarden”

Sammanfattning
Det statliga stödet till skolväsendet har tidigare förstärkts tillfälligt med totalt en miljard
kronor för år 2021. Nu har ytterligare 250 000 000 kronor fördelats till kommunerna. Av
detta erhåller Malmö stad knappt åtta miljoner kronor. Syftet med tillskottet är, liksom
tidigare, att bidra till att kommunerna, trots den pågående pandemin, kan säkerställa att alla
barn och elever får den utbildning de har rätt till. Eftersom stödet är att betrakta som ett
generellt statsbidrag har KF beslutat om en kommunbidragsjustering så att de tre
skolnämnderna kan ta del av stödet. Grundskolenämnden erhåller en
kommunbidragsjustering med 3 818 000 kr.
Grundskoleförvaltningen föreslår att medlen även denna gång fördelas ut till verksamheten
genom att en engångsutbetalning görs. Engångsbelopp kommer utgå under 2021 för elever,
som är bosatta i Malmö och som är inskrivna i förskoleklass, grundskola och grundsärskola
i kommunal och fristående/enskild verksamhet. Utbetalningen av engångsbeloppet 2021
ska baseras på volymerna i oktober 2021 och utbetalningen ska ske i samband med den
ordinarie utbetalningen i oktober. Beloppet per elev blir oavsett skolform och huvudman 91
kr/elev. Pengarna skall användas för insatser som behöver göras för att kompensera för
effekter av coronapandemin. Av grundskolenämndens del av statsbidraget uppgår den
fristående verksamhetens del till ca 623 tkr och till beloppet per elev i fristående verksamhet
tillkommer administrationspåslag 3% och momskompensation 6 %.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden beslutar att ett engångsbelopp med 91 kr per elev utbetalas i
samband med oktober månads utbetalning av ersättningar
2. Grundskolenämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Reservationer och särskilda yttranden
John Eklöf (M), Cecilia Barwén (M), Sofie Andersson (M) och Joacim Ahlqvist (C) anmäler
muntlig reservation.
Lisa Stolpe (V) anmäler reservation och avser inkomma med en skriftlig reservation. Vid
tiden för justering har skriftlig reservation inte inkommit.
Yrkanden
John Eklöf (M), med instämmande av Joacim Ahlqvist (C), yrkar att
grundskolenämnden beslutar att pengarna används till förvaltningsövergripande insatser
kopplat till stärkt måluppfyllelse inom ämnena svenska- och matematik, samt till att
förstärka elevhälsans arbete gentemot psykisk ohälsa.

Lisa Stolpe (V) yrkar att de tillkomna medlen bör fördelas enligt samma
strukturersättningsmodell som övriga pengar fördelas efter.
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Ordföranden yrkar att grundskolenämnden beslutar i enlighet med liggande förslag till
beslut.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut, dels John Eklöfs (M) yrkande att
pengarna används till förvaltningsövergripande insatser, dels Lisa Stolpes (V) yrkande att de
tillkomna medlen bör fördelas enligt samma strukturersättningsmodell som övriga pengar
samt dels ordförandes förslag att grundskolenämnden beslutar enligt liggande förslag till
beslut.
Ordföranden ställer de tre förslagen mot varandra och finner att grundskolenämnden
bifaller liggande förslag till beslut.

Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse GRNAU 210917 Kommunbidragsjustering med anledning
av utökat tillfälligt stöd, "Skolmiljarden"

§123 GRNAU Kommunbidragsjustering med anledning av utökat tillfälligt
stöd till skolväsendet, ”skolmiljarden”
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GRF-202120875

Remiss avseende samråd för planprogram för
Lorensborg och Bellevuegården (Pp 6050)

Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har översänt remiss avseende samråd för planprogram för
Lorensborg och Bellevuegården till grundskolenämnden för yttrande. Planområdet utgörs
av Lorensborg och Bellevuegården och utgångspunkten i planförslaget är att
Lorensborgsgatan omvandlas till en stadsgata där flera funktioner samlas i en och samma
sektion, utan parallellgator. Den planerade nya bebyggelsen uppskattas generera ett
platsbehov om 200 platser i grundskolan. Dessa platser anser grundskoleförvaltningen i
första hand bör tillskapas på Lorensborgsskolan som ligger inom planområdet.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande och skickar det
till stadsbyggnadsnämnden.
2. Grundskolenämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Reservationer och särskilda yttranden
John Eklöf (M), Cecilia Barwén (M), Sofie Andersson (M) och Joacim Ahlqvist (C), anmäler
reservation och avser inkomma med en gemensam skriftlig reservation.
Johanna Öfverbeck (MP) anmäler reservation och avser inkomma med en skriftlig
reservation.
Lisa Stolpe (V) avser inkomma med ett särskilt yttrande.
Yrkanden
John Eklöf (M), med instämmande av Joacim Ahlqvist (C), yrkar att
grundskolenämnden avslår grundskoleförvaltningens förslag till yttrande.
Johanna Öfverbeck (MP) yrkar att friytan i första hand löses inom befintlig skoltomt,
genom minskat fotavtryck på nya byggnaden eller genom friköp av närliggande fastigheter.
Sanna Axlesson (S), med instämmande av ordföranden, yrkar att grundskolenämnden
beslutar i enlighet med liggande förslag.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut, dels John Eklöfs (M) yrkande att
avslå grunskoleförvaltningens förslag till yttrande, dels Johanna Öfverbecks (MP) yrkande
att friytan i första hand löses inom befintlig skoltomt, samt dels Sanna Axelssons (S)
yrkande att grundskolenämnden beslutar i enlighet med liggande förslag.

Ordföranden ställer de tre förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller liggande 31
förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse GRN 210929 Remiss avseende samråd för planprogram för
Lorensborg och Bellevuegården (PP 6050)

Förslag till yttrande GRN 210929 Remiss avseende samråd för planprogram
för Lorensborg och Bellevuegården (Pp 6050)

§124 GRNAU Remiss avseende samråd för planprogram för Lorensborg och
Bellevuegården (Pp 6050)

Pp 6050 Lorensborg och Bellevuegården samråd läsversion

PM Förskola och grundskola_2020-08-24

Särskilt yttrande från Vänsterpartiet 2018-08-23, Pp 6050

SBN 2021-05-27 §195e särskilt yttrande V

SBN 2021-05-27 §195d särskilt yttrande MP

SBN 2021-05-27 §195c särskilt yttrande M

SBN 2021-05-27 §195b särskilt yttrande C

Reservation från Sverigedemokraterna 2018-08-23, Pp 6050

SBN 2021-05-27 §195a reservation SD

Reservation från Moderaterna och Liberalerna 2018-08-23, Pp 6050
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Reservation

Grundskolenämnden 2021-09-29
Ärende GRF-2021-20875: Remiss avseende samråd för planprogram
för Lorensborg och Bellevuegården (Pp 6050)
Moderaterna och Centerpartiet ser stora svårigheter i att kunna tillgodose planprogrammets
planerade behov av 200 skolplatser i grundskolan.
Grundskoleförvaltningens bedömning är att platsbehovet i första hand bör tillskapas på
Lorensborgsskolan som ligger inom planområdet. Lorensborgsskolan nuvarande utomhusyta är
tämligen begränsad och den tilltänkta ombyggnaden skulle kräva ett tillskapande av ytterligare
friyta motsvarande 700 kvadratmeter för att kunna motsvara nuvarande riktlinjer om minst 15
kvadratmeter friyta per barn. För att klara av friytekravet behöver ny skolgård tillskapas till
Lorensborgsskolan, antingen genom att köpa en bit av fastigheten Lorensborg 1 som ligger norr
om skolan eller genom att motsvarande yta från Stadionparken omvandlas till skolgård. Vår
bedömning är att förslaget om att omvandla stadionparken till skolgård som uteslutet eftersom
det är en de av stadens ”gröna stråk”. Vi ser också svårigheter med att förverkliga alternativet om
att köpa en bit av fastigheten Lorensborg 1 då denna i dagsläget ägs av en bostadsrättsförening.
En försäljning är enbart möjlig om en majoritet av bostadsrättsföreningens medlemmar bifaller
förslaget och ställer sig positiva till det faktum att en skolgård ska tillskapas i nära anslutning till
deras bostad
Vår gemensamma uppfattning är att platsbehovet i grundskolan är avgörande för
planprogrammets genomförande. I dagsläget kan inte grundskoleförvaltningen prestera några
realistiska förslag för hur platsbehov och friytekrav ska kunna tillgodoses. Därför anser vi att
planprogrammet behöver arbetas om i syfte att staden som helhet ska kunna säkerställa
utbyggnaden av viktig samhällsservice.

John Eklöf (M)

Cecilia Barwén (M)

Sofie Andersson (M)

Joacim Ahlqvist (C)

Med instämmande av
Karin Waldenström (M)

Gustaf Kock (M)

Anders Fyhn (M)

Leif Mohlin (C)
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Reservation
Grundskolenämnden, 2021-09-29
Remiss avseende samråd för planprogram för Lorensborg och Bellevuegården
Diarienr: GRF-2021-20875
Miljöpartiet är generellt sett positiva till inriktningen i planprogrammet, som
omfattar förtätning av gaturummen kring Bellevuegården och Lorensborg samt
ombyggnad av Lorensborgsgatan. En utveckling i den här riktningen ger Malmö
nya bostäder, ökat underlaget för service och kollektivtrafik samtidigt som
befintlig infrastruktur kan nyttjas. Ombyggnaden av gaturummet bidrar till att
skapa en bättre, tryggare och mer trivsam miljö för fotgängare, cyklister och
kollektivtrafik, vilket är i linje med hur Miljöpartiet vill utveckla staden. Inte
minst är vi positiva till att förslagen ökar barns möjlighet att förflytta sig i
staden.
Planen innebär att 200 nya skolplatser behövs, vilket föreslås tillskapas på
Lorensborgsskolan. Det har vi inget att invända mot, men vi i Miljöpartiet är
oroade över förslaget att delar av skolgården kan läggas i Stadionparken.
Eftersom Malmö redan nu har näst minst andel grönyta per capita av alla
kommuner, är det en dålig idé att nalla av parkytan. Självklart är det av stor vikt
att elever har möjlighet att springa och leka på skolgården, men det finns andra,
bättre sätt att lösa detta på än att ta parkmark i anspråk. Vi yrkade därför på att
friytebehovet löses inom befintlig skoltomt, genom att den planerade byggnaden
får en mindre bas eller genom friköp av närliggande fastigheter. Dessvärre
röstades vårt förslag ner. Med anledning av detta reserverar vi oss mot liggande
förslag.
Det är ytterst olyckligt att Socialdemokraterna och Liberalerna inte ser vikten av
parker, uppvuxna träd och prioriterad kollektivtrafik. Istället för att bygga
staden grön och hållbar, låser de styrandes förslag istället in Malmö i ett
kortsiktigt tänk som drabbar klimatet, miljön och barnen. Det är väldigt
beklagligt.
För Miljöpartiet de gröna
_____________________________
Johanna Öfverbeck, ledamot Grundskolenämnden
Med instämmande av
_____________________________
Malte Roos, ersättare Grundskolenämnden
Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Ärende nr 10

2021-09-29
Vänsterpartiet har en målsättning om att inga av våra skolor ska planeras för fler än 500
elever. Vi anser att mindre enheter skapar en bättre skolmiljö för våra barn, inte minst
avseende trygghet. Att bygga större enheter och dessutom använda parkmiljöer för att
uppnå krav och rekommendationer för friyta är såklart effektivt ur ekonomisk synpunkt men
vi menar att det är personalen och eleverna som får betala för detta.
Malmö är en stad som växer och förtätningen av staden fortsätter. Prognosen i det aktuella
ärendet är svårbedömd och vi menar att möjligheten att etablera ytterligare en skola i
området borde ha undersökts. Vi vill i detta särskilda yttrande därför också lyfta vikten av att
få till ett långsiktigt och konstruktivt samarbete mellan utbildningsförvaltningarna och de
förvaltningar som ansvarar för stadsbyggnad och fastighetsförvaltning. Genom en
målinriktad och samordnad stadsplanering kan vi tillsammmans utnyttja de miljöer som
staden erbjuder på bästa sätt för alla medborgare.
Lisa Stolpe V
Med instämmande av
Helena Olsson V

35

§

158

GRF-202120864

Remiss från Justitiedepartementet - Kommuner mot
brott (SOU 2021:49)

Sammanfattning
Stadskontoret har berett grundskolenämnden möjlighet att yttra sig över en remiss från
Justitiedepartementet avseende betänkandet Kommuner mot brott – Betänkande av
utredningen om kommunernas brottsförebyggande ansvar (SOU 2021:49).
Grundskoleförvaltningen konstaterar att utredningens förslag inte förefaller medföra någon
direkt effekt för grundskolenämndens verksamhetsområde men att flera av förslagen likväl
kan förväntas få indirekta verkningar. Grundskoleförvaltningen ställer sig generellt positiv
till förslagen i betänkandet.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden godkänner grundskoleförvaltningens förslag till yttrande och
skickar det till kommunstyrelsen.
2. Grundskolenämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Reservationer och särskilda yttranden
Lisa Stolpe (V) anmäler reservation och avser inkomma med en skriftlig reservation.
Yrkanden
Lisa Stolpe (V), yrkar att följande ändring görs i grundskoleförvaltningens förslag
Att följande tillägg görs i slutet av yttrandet:
Nämnden menar att skolans roll i det Brottspreventiva arbetet kan och bör vara ett av de viktigaste
verktygen men att skolan idag inte ges de rätta förutsättningarna för att lyckas. De lagar, regler och
riktlinjer som styr skolans arbete är väl utformade för att ge eleverna en meningsfull vardag och förbereda
dem för deras framtid. I skolans uppdrag ingår även att verka kompensatoriskt för att ge alla samma
chanser. I nuläget försvårar dock bland annat resurs -och personalbrist detta för många skolor. För att
aktivt kunna ta sin del i det viktiga brottspreventiva arbetet krävs ökade resurser.
Ordföranden yrkar bifall till liggande förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels Lisa Stolpes (V) tilläggsyrkande
samt ordförandens förslag att bifalla liggande förslag till beslut.
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller
liggande förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse GRNAU 210917 Remiss från Justitiedepartementet Kommuner mot brott (SOU 2021:49)

Förslag till yttrande GRN 210929 Remiss från Justitiedepartementet Kommuner mot brott (SOU 2021:49)

Remiss avseende Kommuner mot brott (SOU 2021:49)

§125 GRNAU Remiss från Justitiedepartementet - Kommuner mot brott
(SOU 2021:49)
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Vänsterpartiet

2021-09-29

Reservation ärende nr 11 ”Kommuner mot brott”
Vänsterpartiet yrkade på att följande text skulle läggas till i yttrandet;
Nämnden menar att skolans roll i det brottsförebyggande arbetet kan
och bör vara ett av det viktigaste verktygen i detta arbete men att
skolan idag inte ges de rätta förutsättningarna för att lyckas med
uppdraget. De lagar, regler och riktlinjer som styr skolans arbete är
väl utformade för att ge eleverna en meningsfull vardag och
förbereda dem väl för deras framtid. I skolans uppdrag ingår även att
verka kompensatoriskt för att ge samtliga elever samma möjligheter. I
nuläget försvårar dock bla resurs- och personalbrist detta för många
skolor.
För att aktivt kunna ta sin del i det viktiga brottsförebyggande arbetet
krävs ökade resurser till skolan.
Då vårt förslag inte fick gehör reserverar vi oss mot beslutet.
Malmö 2021-09-29
Lisa Stolpe (V)
Med instämmande av
Helena Olsson (V)
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159

Delårsrapport 2021

GRF-202121919
Sammanfattning
Grundskolenämndens delårsrapport 2021 är nämndens andra uppföljningsrapport för året.
Den syftar till att ge kommunstyrelsen och kommunfullmäktige en bild av utvecklingen av
verksamhet och ekonomi och prognostiserat ekonomiskt utfall för året. Rapporten avser
perioden januari-augusti 2020 och omfattar en uppföljning av verksamhetens utveckling
hittills under året inklusive väsentliga avvikelser i grunduppdraget, avstämning gentemot
kommunfullmäktiges mål samt den ekonomiska utvecklingen och ett delårsbokslut per
utgången av augusti månad.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden godkänner Delårsrapport 2021
Reservationer och särskilda yttranden
Lisa Stolpe (V) avser inkomma med ett särskilt yttrande.
Johanna Öfverbeck (MP) avser inkomma med ett särskilt yttrande.
Nima Gholam Ali Pour (SD) och Ulf Blomström (SD) avser inkomma med ett särskilt
yttrande.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut och att grundskolenämnden
godkänner Delårsrapport 2021.
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse GRNAU 210917 Delårsrapport 2021

Delårsrapport 2021

§126 GRNAU Delårsrapport 2021
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Vänsterpartiet
Särskilt Yttrande
Grundskolenämnden 2021-09-29
Ärende nr: 12 Delårsrapport
Vänsterpartiet anser att det i rapporten tydligt framkommer att problemet med
bristen på likvärdighet i och mellan de olika enheterna kvarstår. Vi menar att
möjligheterna till att lyckas med huvuduppdraget, “att bedriva varje elevs bästa
skola”, skulle öka om resurserna, såväl ekonomiska som andra, hade varit större.
Verksamheten förändras och får hela tiden nya uppdrag. För att kunna organisera
en bra utbildningsmiljö för alla elever och anställda krävs således en verksamhet
med utrymme för att ta sig an även dessa utan att den befintliga drabbas. Vi
menar att det i rapporten framkommer att detta saknas.
Sammanfattningsvis anser vi att om vi ska bedriva skolverksamhet i enlighet med
målen behövs ökade ekonomiska resurser.
Malmö 21-09-29
Lisa Stolpe
_________________________________
med instämmande av:
Helena Olsson
________________________________
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Särskilt yttrande
Grundskolenämnden, 2021-09-29
Delårsrapport 2021
Diarienr: GRF-2021-21919
Segregationen är en av de allvarligaste utmaningarna som svenskt skolväsende
står inför idag. Elever med olika socioekonomisk bakgrund bor i olika delar av
Malmö och denna bostadssegregation leder till att elever med olika bakgrund,
istället för att mötas och integreras tillsammans i skolan som är målet, går på
olika skolor med väldigt olika förutsättningar. Skolsegregationen leder i sin tur
till minskad likvärdighet och ett svårare utbildnings- och demokratiuppdrag för
skolorna. Kommunfullmäktige har därför satt ett mål om att all verksamhet
inom Malmö stad ska verka för minskad segregation. Detta inkluderar i högsta
grad grundskoleverksamheten.
I Grundskolenämndens delårsrapport 2021 så konstaterar förvaltningen att
utifrån gällande indikatorer så har Malmös skolsegregation minskat i
förskoleklasserna, men att den långsiktiga trenden i årskurs 7, som är den andra
årskurs som undersöks i rapporten, varken är tydligt positiv eller negativ.
Skolsegregationen har alltså inte minskat i Malmös högre årskurser de senaste
åren, vilket måste ses som ett misslyckande.
Flera nödvändiga reformer, exempelvis större reformer av skolvalssystemet,
ligger på statlig nivå att genomföra. Kommunen har dock fortfarande möjlighet
att genomföra vissa viktiga åtgärder. Miljöpartiet i Malmö har lagt flera förslag
under mandatperioden med syfte att minska och hantera skolsegregationen,
bland annat en mer strategisk placering av högstadieskolor. Tyvärr har styret
och högeroppositionen gjort gemensam sak för att rösta ner dessa förslag. Vi
hoppas att delårsrapportens slutsatser leder till att dessa partier inser att den
nuvarande politiken inte räcker för att minska och hantera skolsegregationen,
och får dem att ompröva sin inställning till våra förslag.
För Miljöpartiet de gröna

_____________________________
Johanna Öfverbeck, ledamot Grundskolenämnden

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

_____________________________
Malte Roos, ersättare Grundskolenämnden

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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Särskilt yttrande
Grundskolenämnden
Ärendenummer: GRF-2021-21919

Delårsrapport 2021
Sverigedemokraterna beklagar att grundskolenämnden har fått en kostnad på 7,5 miljoner kr på
grund av att kommunens extratjänster inte tillsattes förrän augusti. Denna straffavgift tas från medel
som varit ämnade för skolans verksamhet. Extratjänsterna har inte tillsatts eftersom verksamheten
haft sommarlov. Därmed får grundskolenämnden erlägga 7,5 miljoner kr som straffavgift för att
skolan haft sommarlov, precis som skolan har varje år, och inte kunnat ta emot socialtjänstens
klienter. Detta visar att upplägget där nämnder betalar straffavgift för att inte ha kunnat ta emot
arbetslösa, hade som syfte att slussa medel från olika verksamheter till arbetsmarknads- och
socialnämnden.

Sverigedemokraterna menar att Skolinspektionens tillsynsrapporter borde framöver delges och
föredras för grundskolenämnden. Det är märkligt att så inte sker idag.

Delårsrapporten visar att studiemiljön för elever i årskurs fem har försämrats enligt en
enkätundersökning från Skolinspektionen.

Resultaten för nyanlända elever fortsätter ligga på låga nivåer. Inte ens en tredjedel av de nyanlända
eleverna uppnår målen i alla ämnen. Mindre än hälften av de nyanlända eleverna uppnår målen i
Svenska som andraspråk. Detta visar att den svenska skolan inte är rustad för den liberala
invandringspolitik som vissa partier fortfarande förordar.

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

44

Andelen årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning i fritidshem ligger på 39 %. Det vore
intressant om det gjordes en kartläggning av vilken utbildning årsarbetare utan pedagogisk
högskoleutbildning i fritidshem, egentligen har.

Det är anmärkningsvärt att modersmålsenheten inte har kunnat följa den fastlagda budgeten och har
ett underskott för perioden. Kostnaderna för modersmålsundervisning är alltför höga och upptar
resurser från resten av skolverksamheten. Sverigedemokraterna anser att modersmålsundervisning
inte bör vara en kommunal angelägenhet.

________________________

________________________

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Ulf Blomström (SD)

________________________

________________________

Nichodemus Nilsson (SD)

Reginald Scott (SD)

2021-09-29

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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GRF-202120044

Nämndinitiativ från Nima Gholam Ali Pour (SD)
angående utvärdering av fjärr- och distansundervisning

Sammanfattning
Nima Gholam Ali Pour (SD) har inkommit till grundskolenämnden med ett nämndinitiativ
för utvärdering av fjärr- och distansundervisning. Sverigedemokraterna yrkar i
nämndinitiativet att grundskolenämnden beslutar att uppdra åt grundskoleförvaltningen att
genomföra en utvärdering av distans- och fjärrundervisningen som implementerats under
perioden då covid-19 påverkat skolverksamheten i Malmö, samt redogöra för hur utbredd
distans- och fjärrundervisningen har varit samt vilka konsekvenser det har haft för
kunskapsutvecklingen, studiemiljön och lärarnas arbetsmiljö. Vidare yrkar de att
utvärderingen ska behandlas i grundskolenämnden.
Grundskoleförvaltningens bedömning är att nämndinitiativet berör viktiga aspekter i
verksamheten under den situation som råder med pandemin. Grundskoleförvaltningen
hänvisar till att rapportering av den efterfrågade informationen redan finns i
kvalitetsrapporten med bilagan om kunskapsresultaten för 2019/2020 och i årsanalysen för
2020. Häri framgår t.ex. Covid-19-pandemins eventuella effekter på undervisningen,
elevernas kunskapsresultat och arbetsmiljön. Även årets kommande versioner av
rapporterna kommer att beröra efterfrågad information. Löpande har även den aktuella
situationen redovisats för nämnden samt aktuella åtgärder på grund av pandemin såsom
frånvaro bland medarbetare och elever samt vilka skolor som på grund av smitta övergått
till nätbaserad undervisning. Grundskoleförvaltningen föreslår därför att nämndinitiativet
ska avslås.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden avslår nämndinitiativet.
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 att grundskolenämnden bifaller nämndinitiativet.
Ordföranden yrkar att nämnden avslår nämndinitiativet.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels Nima Gholam Ali Pours (SD)
förslag att grundskolenämnden bifaller nämndinitiativet samt dels ordförandens förslag att
grundskolenämnden avslår nämndinitiativet.

Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att grundskolenämnden
avslår nämndinitiativet.
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse GRNAU 210917 Nämndinitiativ från Nima Gholam Ali
Pour (SD) angående utvärdering av fjärr- och distansundervisning

Nämndinitiativ från Nima Gholam Ali Pour (SD) angående utvärdering av
fjärr- och distansundervisning

§127 GRNAU Nämndinitiativ från Nima Gholam Ali Pour (SD) angående
utvärdering av fjärr- och distansundervisning

§101 GRNAU Nämndinitiativ från Nima Gholam Ali Pour (SD) angående
utvärdering av fjärr- och distansundervisning

§141 GRN Nämndinitiativ från Nima Gholam Ali Pour (SD) angående
utvärdering av fjärr- och distansundervisning
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Reservation
Grundskolenämnden
Ärendenummer: GRF-2021-20044

Nämndinitiativ från Nima Gholam Ali Pour (SD) angående utvärdering av fjärr- och
distansundervisning
Sverigedemokraterna har i ett nämndsinitiativ efterfrågat en utvärdering av distans- och
fjärrundervisningen i Malmö stads grundskolor, som ska genomföras efter att påverkan på
skolverksamheten från covid-19 avtagit.

I svaret till nämndsinitiativet har grundskolenämndens arbetsutskott inte förstått att
Sverigedemokraterna efterfrågar en helhetsbild när normaliteten återvänt. Självklart är de rapporter
och nulägesanalyser som grundskoleförvaltningen lämnar in under covid-19 av värde. Däremot är det
inte samma sak som det perspektiv man kan ha när krisen är avslutad och då man har en tydlig bild
av konsekvenserna.

Sverigedemokraterna yrkar att grundskolenämnden bifaller nämndsinitiativet. Då vårt yrkande inte
fick 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)

2021-09-29

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

161

GRF-202121408

Nämndinitiativ från Nima Gholam Ali Pour (SD)
angående daglig valfrihet gällande skolmaten

Sammanfattning
Nima Gholam Ali Pour (SD) har inkommit med ett nämndinitiativ där
Sverigedemokraterna yrkar på följande:
Att grundskolenämnden anmodar servicenämnden att utreda daglig valfrihet gällande
skolmaten, där elever erbjuds ett vegetariskt alternativ och ett animaliskt alternativ.
Grundskoleförvaltningens bedömning är att grundskolenämnden saknar befogenhet att
anmoda annan nämnd att utreda daglig valfrihet gällande skolmaten. Mot bakgrund av detta
föreslår grundskoleförvaltningen att nämndinitiativet avslås.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden avslår nämndinitiativet.
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 att grundskolenämnden bifaller nämndinitiativet.
Ordföranden yrkar att nämnden avslår nämndinitiativet.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels Nima Gholam Ali Pours (SD)
förslag att grundskolenämnden bifaller nämndinitiativet samt dels ordförandens förslag att
grundskolenämnden avslår nämndinitiativet.
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att grundskolenämnden
avslår nämndinitiativet.
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse GRNAU 210917 Nämndinitiativ från Nima Gholam Ali
Pour (SD) angående daglig valfrihet gällande skolmaten

Nämndinitiativ från Nima Gholam Ali Pour (SD) angående daglig valfrihet
gällande skolmaten

§128 GRNAU Nämndinitiativ från Nima Gholam Ali Pour (SD) angående
daglig valfrihet gällande skolmaten




§140 GRN Nämndinitiativ från Nima Gholam Ali Pour (SD) angående daglig50
valfrihet gällande skolmaten
§100 GRNAU Nämndinitiativ från Nima Gholam Ali Pour (SD) angående
daglig valfrihet gällande skolmaten
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Reservation
Grundskolenämnden
Ärendenummer: GRF-2021-21408

Nämndinitiativ från Nima Gholam Ali Pour (SD) angående daglig valfrihet gällande
skolmaten
Sverigedemokraterna har lämnat in ett nämndsinitiativ med förslaget att grundskolenämnden
anmodar servicenämnden att utreda daglig valfrihet gällande skolmaten, där elever erbjuds ett
vegetariskt alternativ och ett animaliskt alternativ.

Grundskolenämndens arbetsutskott menar i sitt svar att grundskolenämnden saknar befogenhet att
anmoda annan nämnd att utreda daglig valfrihet gällande skolmaten. Grundskolenämnden kan
uppmana eller anmoda andra nämnder att vidta en viss åtgärd. Däremot behöver inte en nämnd som
mottar en sådan anmodan hörsamma denna anmodan.

Syftet med en sådan anmodan är att tydliggöra att grundskolenämndens vilja är att den nämnda
utredningen om daglig valfrihet gällande skolmaten ska tas fram.

Det är även märkligt att grundskolenämndens arbetsutskott i svaret till nämndsinitiativet ifrågasätter
resultatet i sin egen rapport.

Sverigedemokraterna yrkar att grundskolenämnden bifaller nämndsinitiativet. 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)

2021-09-29

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

162

GRF-202123040

Sammanträdestider för grundskolenämnden och
grundskolenämndens arbetsutskott 2022

Sammanfattning
Förslag till sammanträdestider för grundskolenämnden och grundskolenämndens
arbetsutskott för 2022 har tagits fram. Arbetsutskottet fattar beslut om arbetsutskottets
sammanträdestider och föreslår nämnden tider för nämndens sammanträden.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden godkänner föreslagna sammanträdestider för
grundskolenämnden 2022.
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse GRNAU 210917 Sammanträdestider för
grundskolenämnden och grundskolenämndens arbetsutskott 2022

Förslag sammanträdestider 2022

§129 GRNAU Sammanträdestider för grundskolenämnden och
grundskolenämndens arbetsutskott 2022
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§

163

Förslag på rutin för beredning av nämndinitiativ

GRF-202123253
Sammanfattning
Under våren 2021 har ledamöterna i grundskolenämnden börjat inkomma med fler
nämndinitiativ. Eftersom nämndinitiativen enligt överenskommelse skall beredas av
grundskoleförvaltningen innan grundskolenämnden fattar beslut har
grundskoleförvaltningen sett ett behov av att komma överens med nämnden om en rutin
för beredningen av nämndinitiativ. Syftet med rutinen är att skapa goda förutsättningar för
en handläggare att sammanställa ett tydligt och grundligt beslutsunderlag till
grundskolenämnden och samtidigt skapa tydliga förväntningar från nämndens sida när
beredning kan förväntas och vad beredningen innebär. I nuläget upplevs tiden som en
handläggare har för att bereda ärendet inför utskicket till AU för kort för att kunna ge ett
bra underlag.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden godkänner grundskoleförvaltningens första förslag på rutin
för beredning av nämndinitiativ.
Yrkanden
Johanna Öfverbeck (MP), med instämmande av John Eklöf (M), Joacim Ahlqvist (C) och
Nima Gholam Ali Pour (SD), yrkar godkännande till grundskoleförvaltningens första
förslag på rutin för beredning av nämndinitiativ.
Lisa Stolpe (V) yrkar godkännande till grundskoleförvaltningens andra förslag på rutin för
beredning av nämndinitiativ.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels Johanna Öfverbecks
(MP) förslag att grundskolenämnden godkänner grundskoleförvaltningens första förslag på
rutin för beredning av nämndinitiativ samt dels Lisa Stolpes (V) förslag att
grundskolenämnden godkänner grundskoleförvaltningens andra förslag på rutin för
beredning av nämndinitiativ.
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att grundskolenämnden
godkänner grundskoleförvaltningens första förslag på rutin för beredning av nämndinitiativ.
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse GRNAU 210917 Förslag på rutin för beredning av
nämndinitiativ

Bilaga 1 Rutin beredning av nämndinitiativ version 1

Bilaga 2 Rutin beredning av nämndinitiativ version 2



§130 GRNAU Förslag på rutin för beredning av nämndinitiativ
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§

164

Val av ersättare i grundskolenämndens arbetsutskott

GRF-202125076
Sammanfattning
Enligt grundskolenämndens arbetsordning ska nämndens beredande organ, arbetsutskottet
bestå av tre ledamöter och tre ersättare. Johanna Öfverbeck (MP) har tillfälligt frånsagt sig
sin plats som ersättare i grundskolenämndens arbetsutskott och föreslagit att Malte Roos
(MP) väljs till tillfällig ersättare i hennes ställe.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden väljer Malte Roos (MP) till tillfällig ersättare i
grundskolenämndens arbetsutskott till och med 31 augusti 2022.
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse GRNAU 210917 Val av ersättare i grundskolenämndens
arbetsutskott

§131 GRNAU Val av ersättare i grundskolenämndens arbetsutskott
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§

165

Inköp av Antirasistisk handbok till skolbiblioteken

GRF-202126050
Sammanfattning
Som en del av skolornas värdegrundsarbete föreslår grundskoleförvaltningen att två
exemplar av Antirasistisk handbok ska köpas till varje skolbibliotek i Malmö stad. I
samband med minnesdagen för den transatlantiska slavhandeln den 9 oktober samt
Malmöforumet den 13 oktober föreslås även att grundskoleförvaltningen särskilt ska
uppmärksamma skolans värdegrund och arbete mot rasism och antisemitism.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden beslutar att avsätta medel för att köpa in två exemplar av Antirasistisk handbok till varje skolbibliotek i Malmö stad
2. Grundskolenämnden ger grundskoleförvaltningen i uppdrag att särskilt
uppmärksamma skolans värdegrund och arbete mot rasism och antisemitism i
samband med minnesdagen för den transatlantiska slavhandeln den 9 oktober och
Malmöforumet den 13 oktober.
3. Grundskolenämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad
Reservationer och särskilda yttranden
John Eklöf (M), Cecilia Barwén (M) och Sofie Andersson (M) anmäler reservation och avser
inkomma med en skriftlig reservation.
Nima Gholam Ali Pour (SD) och Ulf Blomström (SD) anmäler reservation och avser
inkomma med en skriftlig reservation.
John Eklöf (M), Cecilia Barwén (M), Sofie Andersson (M) och Joacim Ahlqvist (C) avser
inkomma med ett särskilt yttrande. Vid tiden för justering har särskilt yttrande inte
inkommit.
Yrkanden
John Eklöf (M), med instämmande av Nima Gholam Ali Pour (SD), yrkar avslag på den
första beslutsmeningen i liggande förslag till beslut.
Sanna Axelsson (S), med instämmande av ordföranden, yrkar att grundskolenämnden
bifaller liggande förslag till beslut.
Johanna Öfverbeck (MP) yrkar på streck i debatten. Ordföranden frågar nämnden om man
kan sätta streck i debatten. Efter att ha tillfrågat nämnden finner ordföranden att en enig
nämnd sätter streck i debatten efter att de personer som står på talarlistan haft möjlighet att
yttra sig.

Beslutsgång
58
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels John Eklöfs (M) yrkande på
avslag av den första beslutsmeningen i liggande förslag till beslut samt dels Sanna Axelssons
yrkande att grundskolenämnden bifaller liggande förslag till beslut.
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att grundskolenämnden
bifaller liggande förslag till beslut.
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse GRN 210929 Inköp av Antirasistisk handbok till
skolbiblioteken
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Reservation

Grundskolenämnden 2021-09-29
Ärende GRF-2021-26050: Inköp av Antirasistisk handbok till
skolbiblioteken
Styra innehållet i skolan – för den goda sakens skull?
För Moderaterna är det en viktig princip att politiker håller sig långt borta från att detaljstyra
innehållet i svensk skola. Det ligger inte inom ramen för politikens ansvarsområde att fatta beslut
om vilka läromedel som ska finnas i undervisningen eller vilket innehåll som ska finnas på
skolbiblioteken. På samma sätt som vi inte vill att politiken och grundskolenämnden fattar beslut
om att plocka bort läromedel från undervisningen eller böcker från skolbiblioteken, så anser vi att
det är icke önskvärt att politiken fattar beslut om att lägga till böcker till undervisningen eller till
biblioteken. Denna uppgift ska ligga på verksamheten där det finns rätt kompetens att kunna
avgöra i frågan.
Skolan ska enligt Moderaterna styras övergripande med mål- och ekonomistyrning. Politiken ska
även ha beslutanderätt över principer, policys, regelverk och andra styrdokument. Vi ser även att
politiken bör kunna lägga förslag på arbetssätt och andra rutiner som styr verksamheterna i en
viss riktning.
Grundskolenämnden har nu fattat beslut om ett bokinköp utan att nämndens ledamöter har fått
ta del av innehållet. Dessutom öppnar beslutet upp för utveckling som är direkt farlig. Nu har vi
satt en standard där grundskolenämnden kan fatta beslut om skolbibliotekens innehåll baserat på
vilken politisk majoritet som för stunden råder. Det öppnar upp för frågeställningen om vilken
som är nästa bok som ska köpas in och distribueras ut till verksamheterna? Samtidigt är det
numera möjligt för politiken att plocka bort innehåll från undervisningen som vi inte anser var
önskvärd utifrån våra politiska övertygelse. Allt för den goda sakens skull.
Moderaterna tar starkt avstånd från nämndens beslut.
Eftersom vi inte fick gehör för våra yrkanden så reserverar vi oss till förmån för avslag.

John Eklöf (M)

Cecilia Barwén (M)

Sofie Andersson (M)

Med instämmande av
Karin Waldenström (M)

Gustaf Kock (M)

Anders Fyhn (MO

60

Reservation
Grundskolenämnden
Ärendenummer: GRF-2021-26050

Inköp av Antirasistisk handbok till skolbiblioteken
Sverigedemokraterna anser att det är fritt fram för skolbiblioteken att köpa in de böcker som de
anser sig ha behov av. Det är mycket olämpligt att det ska tas ett politiskt beslut i
grundskolenämnden att köpa in en viss bok. Det finns inget som förhindrar skolbiblioteken från att
köpa in den aktuella boken. Sverigedemokraterna vägrar stödja ett beslut där politiker ska ta beslut
om vilka böcker som ska köpas in till skolbiblioteken. Malmö stads skolbibliotek har kompetenta
bibliotekarier som kan bedöma vilka böcker som behöver köpas in till just deras skolbibliotek.

Dessutom står det inte ett ord i underlaget om bokens innehåll vilket gör det ännu svårare för
Sverigedemokraterna att stödja beslutet. Vi kan inte stödja ett beslut som kan leda till att böcker
med defekt innehåll hamnar i skolbiblioteken.

Sverigedemokraterna yrkade att grundskolenämnden skulle avslå beslutssats 1. Då vårt yrkande inte
fick 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)

2021-09-29

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

166

GRF-202126862

Beslut om att medge deltagande på distans för
grundskolenämndens arbetsutskott

Sammanfattning
Folkhälsomyndighetens rekommendationer rörande digitala möten för att minska
smittspridning försvinner nu i slutet av september. I och med det kommer
kommunfullmäktige föreslås ta ett nytt beslut vid sitt sammanträde den 30 september om
medgivande för deltagande på distans för stadens nämnder samt om en ändring i
nämndernas reglemente rörande att de har rätt att bestämma vad som ska gälla om
deltagande på distans i nämndens utskott. Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde
den 28 september att föreslå kommunfullmäktige att besluta enligt förslag.
Grundskolenämnden föreslås därför besluta att arbetsutskottet får sammanträda med
ledamöter närvarande på distans, under förutsättning att kommunfullmäktige vid dess
sammanträde den 30 september beslutar medge att deltagande på distans får ske.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden beslutar att bordlägga ärendet till nästa nämndsammanträde
den 20 oktober 2021.
Yrkanden
Lisa Stolpe (V), med instämmande av Sanna Axelsson (S), John Eklöf (M) och Joacim
Ahlqvist (C), yrkar att ärendet bordläggs till nästa nämndsammanträde den 20 oktober.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut och att grundskolenämnden
beslutar att bordlägga ärendet till nästa nämndssammanträde den 20 oktober.
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse GRN 210929 Beslut om deltagande på distans för
grundskolenämndens arbetsutskott

G-Tjänsteskrivelse KSAU 210927 Deltagande på distans vid politiska
sammanträden
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§

167

Politisk hearing grundskolenämnden 2022

GRF-202123326
Planeras till januari/februari 2022 med temat: skillnader i flickor och pojkars resultat och
lärande i grundskolan.
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§

168

Anmälan till huvudmannen enligt 6 kap 10 § skollagen

GRF-202126042
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

G-Tjänsteskrivelse GRN 210929 Anmälan till huvudmannen enligt 6 kap 10 §
skollagen

Rapport Anmälan till huvudmannen enligt 6 kap 10 § skollagen
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§

169

Anmälan till huvudmannen enligt 7 kap. 19a § skollagen

GRF-202126043
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

G-Tjänsteskrivelse GRN 210929 Anmälan till huvudmannen enligt 7 kap. 19a
§ skollagen

Rapport Anmälan till huvudmannen enligt 7 kap 19a § skollagen

66

§

170

Anmälan av delegationsbeslut

GRF-202126044
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

G-Tjänsteskrivelse GRN 210929 Anmälan av delegationsbeslut

Rapport Anmälan om delegationsbeslut

Rapport Tilläggsbeslut augusti 2021
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§

171

Anmälan av protokoll

Sammanfattning
Anmälan av protokoll från grundskolenämndens arbetsutskott 2021-09-17
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden har tagit del av grundskolenämndens arbetsutskotts protokoll
från 17 september 2021 och lägger den till handlingarna.
Beslutsunderlag

Protokoll GRNAU 210917
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§

172

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-2021-20167-1.1
Kommunstyrelsens beslut § 216
Återrapportering hemlöshetsgranskningen 2018
 GRF-2021-20167-1.2
Tjänsteskrivelse § 261 Kommunstyrelsen
återrapportering av åtgärder och aktiviteter utifrån revisorskollegiets granskning av
hemlöshetsarbetet 2018
 GRF-2021-20167-1.3
Kommunstyrelsens beslut 2021-06-09, § 216
Återrapportering hemlöshetsgranskningen 2018
 GRF-2021-20480-1.1
Sändlista § 114 MN Utvärdering Policy för
hållbar utveckling och mat
 GRF-2021-20480-1.2
Sammanställning av utvärderingens resultat § 114
MN Utvärdering Policy för hållbar utveckling och mat
 GRF-2021-20480-1.3
§114 Protokollsutdrag från miljönämnden 202106-17 Halvtidsutvärdering matpolicy 2015
 GRF-2021-20480-1.4
§114 Protokollsutdrag från miljönämnden 202106-17 2021 Policy för hållbar utveckling och mat
 GRF-2021-20480-1.5
§114 Protokollsutdrag från miljönämnden 202106-17 Rapport Utvärdering av Malmö stads Policy för hållbar utveckling och mat
 GRF-2021-20480-1.6
§114 Tjänsteskrivelse inkl reservationer (M) och
särskilt yttrande (V) Utvärdering Policy för hållbar utveckling och mat.
 GRF-2021-20480-1.7
§114 Protokollsutdrag från miljönämnden 202106-17 inkl reservationer (M) och särskilt yttrande (V) Utvärdering Policy för hållbar
utveckling och mat.
 GRF-2021-20403-1.1
Återrapportering § 216 KS Uppföljningsrapport
kring utvecklingen av Malmöandan 2020
 GRF-2021-20403-1.2
Tjänsteskrivelse § 216 KS Återrapportering
Uppföljningsrapport kring utvecklingen av Malmöandan 2020
 GRF-2021-20403-1.3
Beslut § 216 KS Återrapportering Uppföljningsrapport kring utvecklingen av Malmöandan 2020
 GRF-2021-20863-1.1
Tjänsteskrivelse § 206 KF Motion av Anders
Skans (V) om de ekonomiska ramarna ska beslutas i internbudgetarna
 GRF-2021-20863-1.2
Beslut § 206 KF Motion av Anders Skans (V) om
att de ekonomiska ramarna skall beslutas i internbudgetarna.

 GRF-2021-20865-1.1
Lokalförsörjningsplan § 193 KF
69
Lokalförsörjningsplan för Malmö stad 2021-2036
 GRF-2021-20865-1.2
Tjänsteskrivelse § 193 KF Lokalförsörjningsplan
för Malmö stad 2021-2036
 GRF-2021-20865-1.3
Beslut § 193 KF Lokalförsörjningsplan för
Malmö stad 2021-2036
 GRF-2021-20866-1.1
Prognos § 192 KF Ekonomisk prognos 2021
Malmö stad
 GRF-2021-20866-1.2
Tjänsteskrivelse § 192 KF Ekonomisk prognos
2021 Malmö stad
 GRF-2021-20866-1.3
Beslut § 192 KF Ekonomisk prognos 2021
Malmö stad
 GRF-2021-15431-9.1
Yttrande § 266 KS Remiss från
Utbildningsdepartementet - Kampen om tiden - mer tid till lärande (SOU 2021:30)
 GRF-2021-15431-9.2
Beslut § 266 KS Remiss från
Utbildningsdepartementet - Kampen om tiden - mer tid till lärande (SOU 2021:30)
 GRF-2021-15431-9.3
Tjänsteskrivelse § 266 KS Remiss från
Utbildningsdepartementet - Kampen om tiden - mer tid till lärande (SOU 2021:30)
 GRF-2021-16023-11.1
Beslut § 268 KS Remiss från
Utbildningsdepartementet - Nationell plan för trygghet och studiero
 GRF-2021-16023-11.2
Yttrande § 268 KS Remiss från
Utbildningsdepartementet - Nationell plan för trygghet och studiero
 GRF-2021-16023-11.3
Tjänsteskrivelse § 268 KS Remiss från
Utbildningsdepartementet - Nationell plan för trygghet och studiero
 GRF-2021-22754-1.1
Rapport § 275 KS Forum för demokrati och
mänskliga rättigheter - Rapport 3 - Utsatta i nära relationer
 GRF-2021-22754-1.2
Tjänsteskrivelse § 275 KS Forum för demokrati
och mänskliga rättigheter - Rapport 3 - Utsatta i nära relationer
 GRF-2021-22754-1.3
Beslut § 275 KSAU Forum för demokrati och
mänskliga rättigheter - Rapport 3 - Utsatta i nära relationer
 GRF-2021-22754-1.4
Beslut § 275 KS Forum för demokrati och
mänskliga rättigheter - Rapport 3 - Utsatta i nära relationer
 GRF-2021-2575-6.1 Redovisning § 273 KS Redovisning av internationellt arbete
2020
 GRF-2021-2575-6.2 Del 2 Redovisning § 273 KS Redovisning av internationellt
arbete 2020
 GRF-2021-2575-6.3 Redovisning § 273 KS Redovisning av internationellt arbete
2020
 GRF-2021-2575-6.4 Tjänsteskrivelse § 273 KS Redovisning av internationellt arbete
2020
 GRF-2021-2575-6 Korrespondens § 273 KS Redovisning av internationellt arbete
2020
 GRF-2021-2575-6.5 Beslut § 273 KS Redovisning av internationellt arbete 2020
 GRF-2020-37899-8 Rapport från skolinspektionen om långvarigt låga
kunskapsresultat

70

§

173

Information om granskningen på Malmö International
School

Rektor Christina Hagelin på Malmö International School informerar nämnden om
resultaten från IB evaluation report samt International Schools' Assessment.
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§

174

Information om betygsresultaten för läsåret 20/21

Henrik Bengtsson, Eric Grundström och Jan Walhagen informerar nämnden
om betygsresultaten från Malmös grundskolor VT 2021.

72

§

175

Information från grundskoledirektören

Grundskoledirektören informerar nämnden om bland annat följande:






Arbetsmarknadsanställda
Antal nyanlända skolbarn
Mellanhedsskolan
Elevinflytande och centralt elevråd
Projektet "värdekompassen"

