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Malmö stad

Grundskolenämnden
Kallelse och
föredragningslista

Sammanträdestid

2022-04-20 kl. 08:30-12:00

Plats

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

Ordförande

Sara Wettergren (L)

Ledamöter

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

Ersättare

Håkan Mikael Nilsson (S)
Kamyar Alinejad (S)
Ines Pentmo (S)
Mathilda Schlyter (S)
Charlotte Hedendahl (L)
Malte Roos (MP)
Helena Olsson (V)
Gustaf Kock (M)
Anders Fredrik Fyhn (M)
Smail Habul (M)
Leif Mohlin (C)
Nichodemus Nilsson (SD)
Reginald Scott (SD)

Övriga deltagare

Peter Lindberg, Direktör
Pia Lonnakko, Sekreterare

Eventuellt förhinder anmäls snarast till Pia Lonnakko, 0701462515
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1.

Val av justerare

2.

Information om Ukraina till grundskolenämnden

GRF-2022-8691

3.

Remiss angående Motion av Emma-Lina Johansson (V) om att
förebygga sexuella trakasserier i skolan

GRF-2022-691
Sammanfattning

Emma-Lina Johansson (V) har inkommit med motionen ” Förebygg sexuella trakasserier i
skolan” till kommunfullmäktige som skickats till grundskolenämnden för yttrande. I
motionen föreslås tio olika förslag gällande arbetet med att förebygga sexuella trakasserier i
skolan.
Grundskoleförvaltningen föreslår grundskolenämnden att föreslå kommunfullmäktige att
avslå motionen då förslagen i motionen antingen är besvarade utifrån de rutiner och resurser
som finns i grundskoleförvaltningen idag, eller inte går att genomföra då förslagen går emot
nationell lagstiftning.
Förslag till beslut

Grundskolenämndens arbetsutskott föreslår grundskolenämnden besluta
1. Grundskolenämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen ”Förebygg
sexuella trakasserier i skolan”.
Beslutsunderlag

•
•
•
•

4.

Tjänsteskrivelse GRNAU 220408 Remiss angående Motion av Emma-Lina
Johansson (V) om att förebygga sexuella trakasserier i skolan
Förslag till yttrande GRN 220420 Remiss angående Motion av Emma-Lina
Johansson (V) om att förebygga sexuella trakaserier i skolan, reviderad 220408
Motion av Emma-Lina Johansson (V) om att förebygga sexuella trakasserier i
skolan
§44 GRNAU Remiss angående Motion av Emma-Lina Johansson (V) om att
förebygga sexuella trakasserier i skolan
Malmöinitiativet-mer kunskap om neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar (NPF)
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GRF-2021-7425
Sammanfattning

Malmöinitiativ har inkommit gällande kunskap kring elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt det stöd och anpassningar dessa får i Malmö stads grundskolor. De
punkter som lyfts i initativet speglar en problematik på nationell nivå som synliggjorts från
flera olika håll, bland annat av Skolinspektionen och Autism- och Asperbergförbundet.
Grundskoleförvaltningen arbetar för att skapa varje elevs bästa skola, oavsett diagnos eller
funktionsvariation. Det pågår därför flera utvecklingsinsatser som syftar till att stärka skolans
tillgänglighet och likvärdighet. Detta både i form av internt utvecklingsarbete, såväl på lokal
som central nivå, som i samverkan med andra förvaltningar och externa aktörer.
Förslag till beslut

Grundskolenämndens arbetsutskott föreslår grundskolenämnden besluta
1. Grundskolenämnden godkänner grundskoleförvaltningens förslag till yttrande och
skickar det till initiativtagaren.
Beslutsunderlag

•
•
•
•
•

5.

G-Tjänsteskrivelse GRNAU 220408 Malmöinitiativet-mer kunskap om
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)
Förslag till yttrande GRN 220420 Malmöinitiativet-mer kunskap om
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)
Malmöinitiativet-mer kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (npf)
Bilaga 1
§45 GRNAU Malmöinitiativet-mer kunskap om neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar (NPF)
Tecknande av riskavtal 4944-6928-100-9738 för framtagande av
handlingar avseende verksamhetsanpassningar på Örtagårdsskolan

GRF-2022-10980
Sammanfattning

Grundskoleförvaltningen föreslår att avtal tecknas för framtagande av handlingar avseende
verksamhetsanpassning och tillgänglighetsanpassning på Örtagårdsskolan. Kostnaderna
beräknas till 1 300 000 kr. Projektet planeras färdigställas inför VT 2023.
Förslag till beslut

Grundskolenämndens arbetsutskott föreslår grundskolenämnden besluta
1. Grundskolenämnden godkänner avtal 4944-6928-100-9738 för framtagande av
handlingar avseende verksamhetsanpassning och tillgänglighetsanpassning på
Örtagårdsskolan.
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2. Grundskolenämnden uppdrar åt grundskoledirektören att teckna avtalet med
stadsfastigheter.
Beslutsunderlag

•
•
•
•

6.

G-Tjänsteskrivelse GRN 220420 Tecknande av riskavtal 4944-6928-100-9738
Handlingar avser verksamhetsanpassning av Örtagårdsskolan
Örtagårdsskolan - Karta
Örtagårdsskolan riskavtal 4944-6928-100-9738 Tillgänglighetsanpassning
§46 GRNAU Tjänsteskrivelse GR 220420 Tecknande av riskavtal 4944-6928-1009738 för framtagande av handlingar avseende verksamhetsanpassningar på
Örtagårdsskolan
Remiss angående Antagande av nya riktlinjer för
informationssäkerhet i Malmö stad

GRF-2022-7670
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har givit grundskolenämnden möjlighet att komma med synpunkter över
nya riktlinjer för informationssäkerhet i Malmö stad. Grundskoleförvaltningen är i grunden
positiv till förändringen, men har svårt att se vilka större konsekvenser förslaget har då
dokumentets skrivningar är generellt hållna. Den största risken med förslaget är om
underliggande anvisningar och rutiner saknas när denna nya riktlinje antas.
Förslag till beslut

Grundskolenämndens arbetsutskott föreslår grundskolenämnden besluta
1. Grundskolenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande och skickar det till
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag

•
•
•
•
•
•

7.

G-Tjänsteskrivelse GRNAU 220408 Remiss nya riktlinjer för informationssäkerhet
i Malmö stad
Förslag till yttrande GRN 220420 Nya riktlinjer för informationssäkerheten
§88 KS AU Antagande av nya riktlinjer för informationssäkerhet i Malmö stad
G-Tjänsteskrivelse KSAU 220221 Antagande av nya riktlinjer för
informationssäkerhet i Malmö stad; remiss
Remissversion; Malmö stads riktlinjer för informationssäkerhet
§47 GRNAU Remiss angående Antagande av nya riktlinjer för
informationssäkerhet i Malmö stad
Nämndinitiativ Lisa Stolpe (V) Utred fria arbetsskor och kläder för
grundskoleförvaltningens personal
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GRF-2022-11093
Sammanfattning

Lisa Stolpe (V) har inkommit med ett nämndinitiativ. Vänsterpartiet yrkar
- att förvaltningen får i uppdrag att utreda de behov personalen har av fria arbetsskor och
/kläder i samverkan med de fackliga företrädarna.
- att förvaltningen i samverkan med de fackliga företrädarna tar fram förslag på hur fria
arbetsskor och/kläder kan genomföras.
Förslag till beslut

Grundskolenämndens arbetsutskott föreslår grundskolenämnden besluta
1. Grundskolenämnden remitterar ärendet till grundskoleförvaltningen för beredning
och vidare beslut vid sammanträdet i grundskolenämnden 24 maj.
Beslutsunderlag

•
•

8.

Nämndinitiativ Lisa Stolpe (V) Utred fria arbetsskor och kläder för
grundskoleförvaltningens personal
§48 GRNAU Nämndinitiativ Lisa Stolpe (V) Utred fria arbetsskor och kläder för
grundskoleförvaltningens personal
Nämndinitiativ från Nima Gholam Ali Pour (SD)
Anställningsförfarandens förenlighet med skollagen gällande
intentionen att legitimerade lärare ska undervisa i skolväsendet

GRF-2022-12904
Sammanfattning

Nima Gholam Ali Pour (SD) har inkommit med ett nämndinitiativ, Sverigedemokraterna
yrkar:
- att grundskolenämnden uppdrar grundskoleförvaltningen att på en aggregerad nivå granska
anställningsförfarandens förenlighet med skollagen gällande intentionen att legitimerade
lärare ska undervisa i skolväsendet.
Förslag till beslut

Grundskolenämnden föreslås besluta
1. Grundskolenämnden remitterar ärendet till grundskoleförvaltningen för beredning
och vidare beslut vid sammanträdet i grundskolenämnden 24 maj.
Beslutsunderlag

•

9.

Nämndsinitiativ_anställningsförfarandens_förenlighet_med_skollagen_gällande_int
entionen_att_legitimerade_lärare_ska_undervisa_i_skolväsendet
Val av ersättare i grundskolenämndens arbetsutskott
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GRF-2022-11193
Sammanfattning

Enligt grundskolenämndens arbetsordning ska nämndens beredande organ, arbetsutskottet
bestå av tre ledamöter och tre ersättare. Joacim Ahlqvist (C) har frånsagt sig sin plats som
ledamot i grundskolenämnden och därmed även sin plats som ersättare i
grundskolenämndens arbetsutskott. Ordföranden föreslår att Emelie Nyman (C) väljs till
ersättare i grundskolenämndens arbetsutskott i hans ställe.
Förslag till beslut

Grundskolenämndens arbetsutskott föreslår grundskolenämnden besluta
1. Grundskolenämnden väljer Emelie Nyman (C) till ersättare i grundskolenämndens
arbetsutskott.
Beslutsunderlag

•
•
10.

G-Tjänsteskrivelse GRNAU 220408 Val av ersättare i grundskolenämndens
arbetsutskott
§49 GRNAU Val av ersättare i grundskolenämndens arbetsutskott
Malmöandans dialogforum 2022 den 30 maj - Ungas trygghet och
delaktighet

GRF-2022-11882
Sammanfattning

I 2017 tog kommunfullmäktige i Malmö beslut om en överenskommelse om samverkan med
den idéburna sektorn i Malmö. Det man kom överens om var att samverka för ökad
demokrati, delaktighet och jämlikhet i Malmö. För att stärka vår förmåga att förstå varandras
förutsättningar och att hitta konkreta samarbeten som kan bidra till lösningar av Malmös
utmaningar genomförs det årligen ett dialogforum.
Dialogforum för 2022 hålls den 30 maj kl. 16-19 på Scandic Triangeln med temat ”Ungas
trygghet och delaktighet”.
Förslag till beslut

Grundskolenämndens arbetsutskott föreslår grundskolenämnden besluta
1. Grundskolenämnden beslutar att arvode samt förlorad arbetsersättning utgår vid
deltagande i dialogforum med temat ”Ungas trygghet och delaktighet” den 30 maj kl.
16-19.
Beslutsunderlag

•

G-Tjänsteskrivelse GRNAU 220408 Malmöandans dialogforum 2022 den 30 maj Ungas trygghet och delaktighet
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•
•
•

11.

Inbjudan Malmöandans Dialogforum 22
Överenskommelse beslutad i KF
§50 GRNAU Malmöandans dialogforum 2022 den 30 maj - Ungas trygghet och
delaktighet
Inbjudan till seminarium med Malmö mot diskriminering Barnrättsperspektivet i fokus

GRF-2022-12622
Sammanfattning

Malmö mot diskriminering har bjudit in till ett seminarium som sätter barnrättsperspektivet i
fokus. Seminariet är uppdelat i två pass där temat för förmiddagen är Barnrättsperspektivet i
ett förändringsarbete medan temat för eftermiddagen är Barnrättsperspektivet & Access to
Justice. Seminariet äger rum den 27 april. Ordinarie ledamöter och ersättare i
grundskolenämnden som är intresserade är välkomna att delta.

Förslag till beslut

Grundskolenämnden föreslås besluta
1. Grundskolenämnden beslutar att arvode samt förlorad arbetsersättning utgår vid
deltagande vid Malmö mot diskriminerings seminarium med barnrättsperspektivet i
fokus den 27 april.
Beslutsunderlag

•
•
•
12.

G-Tjänsteskrivelse GRN 220420 Inbjudan till seminarium med Malmö mot
diskriminering - Barnrättsperspektivet i fokus
Program fm 27 april
Program em 27 april_Access to Justice
Rätt att företräda grundskolenämnden

GRF-2022-11292
Sammanfattning

Vid kontakter med myndigheter och företag efterfrågas ofta vem som har rätt att företräda
nämnden/förvaltningen (motsvarande firmatecknare). Detta gäller allt från
överenskommelser om övergripande projekt till enskilda avtal och ansökningar.
Förslag till beslut

Grundskolenämnden föreslås besluta
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1. Grundskolenämnden ger nämndens ordförande, 1: a vice ordförande,
förvaltningsdirektör och ekonomichef rätten att underteckna avtal, ansökningar och
liknande handlingar för grundskolenämndens och grundskoleförvaltningens räkning
inom dess ordinarie verksamhet.
2. Grundskolenämnden upphäver tidigare beslut från den 23 januari 2019 om rätten att
underteckna avtal, ansökningar och liknande handlingar för grundskolenämndens och
grundskoleförvaltningens räkning inom dess ordinarie verksamhet.
3. Grundskolenämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Beslutsunderlag

•
13.

G-Tjänsteskrivelse GRN 220420 Rätt att företräda grundskolenämnden
Anmälan till huvudmannen enligt 6 kap. 10 § skollagen

GRF-2022-12578
Sammanfattning

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

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

•
•
•
14.

G-Tjänsteskrivelse GRN 220420 Anmälan till huvudmannen enligt 6 kap. 10 §
skollagen
Rapport - anmälan till huvudmannen enligt 6 kap 10 § skollagen
Återrapportering kränkande behandling april
Anmälan till huvudmannen enligt 7 kap. 19a § skollagen

GRF-2022-12579
Sammanfattning

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

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

•
•
15.

G-Tjänsteskrivelse GRN 220420 Anmälan till huvudmannen enligt 7 kap. 19a §
skollagen
Rapport - anmälan till huvudmannen enligt 7 kap. 19a § skollagen
Anmälan av delegationsbeslut

GRF-2022-12580
Sammanfattning

Enligt 6 kap 37 § kommunallagen kan en nämnd lämna över rätten att fatta beslut i vissa
ärenden, så kallad delegering. Nämnden kan delegera till exempelvis ett utskott, en ledamot
eller tjänsteperson. De beslut som fattas på delegation och som nämnden beslutar ska
anmälas till nämnden ska redovisas på nästa nämndsammanträde.
Förslag till beslut

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

•
•
•
16.

G-Tjänsteskrivelse GRN 220420 Anmälan av delegationsbeslut
Rapport - anmälan av delegationsbeslut
Rapport - tilläggsbeslut mars 2022 kommunala och fristående
Anmälan av protokoll

Sammanfattning

Grundskolenämndens arbetsutskotts protokoll från den 8 april 2022.
Förslag till beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden har tagit del av grundskolenämndens arbetsutskotts protokoll
från 8 april 2022 och lägger den till handlingarna.
Beslutsunderlag

•
•
17.

Protokoll GRNAU 220408 utan sekretess
Protokoll fvr 220404
Anmälan av inkomna och avgivna skrivelser
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Sammanfattning

Anmälan av inkomna och avgivna skrivelser.
Förslag till beslut

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

• GRF-2021-17735-7.1
Beslut § 53 KF Motion av Stefana Hoti (MP) och
Mohamed Yassin (MP) om att alla flickor ska få sin första menskopp
• GRF-2021-17735-7.2
Tjänsteskrivelse § 53 KF Motion av Stefana Hoti
(MP) och Mohamed Yassin (MP) om att alla flickor ska få sin första menskopp
• GRF-2021-17735-7.3
Motion § 53 Motion av Stefana Hoti (MP) och
Mohamed Yassin (MP) om att alla flickor ska få sin första menskopp
• GRF-2021-16452-7.1
Beslut § 54 KF Motion av Lisa Stolpe (V) om att
införa skolfrukost
• GRF-2021-16452-7.2
Tjänsteskrivelse § 54 Motion av Lisa Stolpe (V)
om att införa skolfrukost
• GRF-2021-16452-7.3
Motion § 54 KF Motion av Lisa Stolpe (V) om att
införa skolfrukost
• GRF-2022-10260-1.1
Beslut § 88 KS Forum för demokrati och
mänskliga rättigheter Rapport 4 - Demokratifrågor för årsrika
• GRF-2022-10260-1.2
Tjänsteskrivelse § 88 KS Forum för demokrati och
mänskliga rättigheter Rapport 4 - Demokratifrågor för årsrika
• GRF-2022-10260-1.3
Rapport § 88 KS Forum för demokrati och
mänskliga rättigheter Rapport 4 - Demokratifrågor för årsrika
• GRF-2022-10265-1.1
Beslut § 90 KS Riktlinjer för offentlig flaggning i
Malmö stad
• GRF-2022-10265-1.2
Riktlinjer § 90 KS Riktlinjer för offentlig flaggning
i Malmö stad
• GRF-2022-10265-1.3
Tjänsteskrivelse § 90 KS Riktlinjer för offentlig
flaggning
• GRF-2022-10273-1.1
Beslut § 96 KS Årsredovisning 2021 finskt
förvaltningsområde
• GRF-2022-10273-1.2
Tjänsteskrivelse § 96 KS Årsredovisning 2021
finskt förvaltningsområde
• GRF-2022-11175-1.1
Beslut § 91 KF Valförslag och avsägelser
18.

Information om Söka skola 2022

Sammanfattning

Joel Valsten, enhetschef på skolplaceringsenheten, informerar nämnden om Söka skola 2022.
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19.

Information om Projekt Modern Systemmiljö

Sammanfattning

Heléne Kihlström, projektledare på gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, informerar
grundskolenämnden om Projekt Modern Systemmiljö.
Beslutsunderlag

•
20.

GRF nämnd Modern Systemmiljö
Återkoppling gällande enkätundersökning om skollresturanger

Sammanfattning

Mats Johnsson, avdelningschef för avdelningen samordning och stöd, och Enrique Urra,
projektkoordinator på Serviceförvaltningen, återkopplar till grundskolenämnden om
enkätundersökningen om skolresturanger.
Beslutsunderlag

•
•
•
•
•
21.

Resultat Enkät PDF
Rapport enkätundersökning 2021 Skolresturanger i samverkan med GRF
Presentation Rapport Enkät mat-och restaurangmiljö 2021
Informationsmaterial Enkät mat-och restaurangmiljö 2021
Enkätsflöde Mat-och skolrestaurangmiljö 2021
Information från förvaltningsdirektören

