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GRF-20228691

Information om Ukraina till grundskolenämnden
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GRF-20217425

Malmöinitiativet-mer kunskap om neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar (NPF)

Sammanfattning
Malmöinitiativ har inkommit gällande kunskap kring elever med neuropsykiatriska
funktions-nedsättningar 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.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden godkänner grundskolenämndens förslag till yttrande, med
Johanna Öfverbecks (MP) tilläggsyrkande, och skickar yttrandet till initiativtagaren.
Yrkanden
Johanna Öfverbeck (MP) yrkar att mer av det interna arbetet som framkommer i
tjänsteskrivelsen tas med i grundskolenämndens yttrande
Beslutsgång
Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut vilket är att
grundskolenämnden godkänner grundskolenämndens förslag till yttrande, med Johanna
Öfverbecks (MP) tilläggsyrkande, och skickar yttrandet till initiativtagaren.
Ordföranden frågar om grundskolenämnden kan besluta enlig förslag. Efter jakande svar
finner ordföranden att en enig nämnd beslutar att godkänna grundskolenämndens förslag
till yttrande, med Johanna Öfverbecks (MP) tilläggsyrkande, och skickar yttrandet till
initiativtagaren.

Beslutsunderlag
•
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)
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GRF-202210980

Tecknande av riskavtal 4944-6928-100-9738 för
framtagande av handlingar avseende
verksamhetsanpassningar på Örtagårdsskolan

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.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden godkänner avtal 4944-6928-100-9738 för framtagande av
handlingar avseende verksamhetsanpassning och tillgänglighetsanpassning på
Örtagårdsskolan.
2. Grundskolenämnden uppdrar åt grundskoledirektören att teckna avtalet med
stadsfastigheter.
Jäv
Johanna Öfverbeck (MP) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut vilket är att
grundskolenämnden godkänner avtal 4944-6928-100-9738 för framtagande av handlingar
avseende verksamhetsanpassning och tillgänglighetsanpassning på Örtagårdsskolan samt att
grundskolenämnden uppdrar åt grundskoledirektören att teckna avtalet med
stadsfastigheter.
Ordföranden frågar om grundskolenämnden kan besluta enligt förslag. Efter jakande svar
finner ordföranden att en enig nämnd beslutar att godkänna avtal 4944-6928-100-9738 för
framtagande av handlingar avseende verksamhetsanpassning och tillgänglighetsanpassning
på Örtagårdsskolan samt att grundskolenämnden uppdrar åt grundskoledirektören att
teckna avtalet med stadsfastigheter.
Beslutet skickas till
Erika.leijon@malmo.se
Enheten för lokalplanering
Beslutsunderlag
•
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 4944-6928-8
100-9738 för framtagande av handlingar avseende verksamhetsanpassningar
på Örtagårdsskolan
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GRF-20227670

Remiss angående Antagande av nya riktlinjer för
informationssäkerhet i Malmö stad

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.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande och skickar det
till kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut vilket är att
grundskolenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande och skickar det till
kommunstyrelsen.
Ordföranden frågar om grundskolenämnden kan besluta enligt förslag. Efter jakande svar
finner ordföranden att en enig nämnd beslutar att godkänna förvaltningens förslag till
yttrande och skickar det till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
•
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
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GRF-202211093

Nämndinitiativ Lisa Stolpe (V) Utred fria arbetsskor och
kläder för grundskoleförvaltningens personal

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.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden remitterar ärendet till grundskoleförvaltningen för beredning
och vidare beslut vid sammanträdet i grundskolenämnden 24 maj.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut vilket är att
grundskolenämnden remitterar ärendet till grundskoleförvaltningen för beredning och
vidare beslut vid sammanträdet i grundskolenämnden 24 maj.
Ordföranden frågar om grundskolenämnden kan besluta enligt förslag. Efter jakande svar
finner ordföranden att en enig nämnd beslutar att remittera ärendet till
grundskoleförvaltningen för beredning och vidare beslut vid sammanträdet i
grundskolenämnden 24 maj.
Beslutsunderlag
•
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
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GRF-202212904

Nämndinitiativ från Nima Gholam Ali Pour (SD)
Anställningsförfarandens förenlighet med skollagen
gällande intentionen att legitimerade lärare ska
undervisa i skolväsendet

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.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden remitterar ärendet till grundskoleförvaltningen för beredning
och vidare beslut vid sammanträdet i grundskolenämnden 24 maj.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut vilket är att
grundskolenämnden remitterar ärendet till grundskoleförvaltningen för beredning och
vidare beslut vid sammanträdet i grundskolenämnden 24 maj.
Ordföranden frågar om grundskolenämnden kan besluta enligt förslag. Efter jakande svar
finner ordföranden att en enig nämnd beslutar att remittera ärendet till
grundskoleförvaltningen för beredning och vidare beslut vid sammanträdet i
grundskolenämnden 24 maj.
Beslutsunderlag
•
Nämndsinitiativ från Nima Gholam Ali Pour (SD) Anställningsförfarandens
förenlighet med skollagen gällande intentionen att legitimerade l ärare ska
undervisa i skolväsendet
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Val av ersättare i grundskolenämndens arbetsutskott

GRF-202211193
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.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden väljer Emelie Nyman (C) till ersättare i grundskolenämndens
arbetsutskott.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut vilket är att
grundskolenämnden väljer Emelie Nyman (C) till ersättare i grundskolenämndens
arbetsutskott.
Ordföranden frågar om grundskolenämnden kan besluta enligt förslag. Efter jakande svar
finner ordföranden att en enig nämnd beslutar att välja Emelie Nyman (C) till ersättare i
grundskolenämndens arbetsutskott.
Beslutsunderlag
•
G-Tjänsteskrivelse GRNAU 220408 Val av ersättare i grundskolenämndens
arbetsutskott
•
§49 GRNAU Val av ersättare i grundskolenämndens arbetsutskott
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GRF-202211882

Malmöandans dialogforum 2022 den 30 maj - Ungas
trygghet och delaktighet

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”.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
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.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut vilket är att
grundskolenämnden beslutar att arvode samt förlorad arbetsersättning utgår vid deltagande
i dialogforum med temat ”Ungas trygghet och delaktighet” den 30 maj kl. 16-19.
Ordföranden frågar om grundskolenämnden kan besluta enligt förslag. Efter jakande svar
finner ordföranden att en enig nämnd 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
•
Inbjudan Malmöandans Dialogforum 22
•
Överenskommelse beslutad i KF
•
§50 GRNAU Malmöandans dialogforum 2022 den 30 maj - Ungas trygghet
och delaktighet
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GRF-202212622

Inbjudan till seminarium med Malmö mot diskriminering
- Barnrättsperspektivet i fokus

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.

Beslut
Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden beslutar att arvode samt förlorad arbetsersättning utgår vid
deltagande vid Malmö mot diskriminerings seminarium med barnrättsperspektivet i
fokus den 27 april.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut vilket är att
grundskolenämnden beslutar att arvode samt förlorad arbetsersättning utgår vid deltagande
vid Malmö mot diskriminerings seminarium med barnrättsperspektivet i fokus den 27 april.
Ordföranden frågar om grundskolenämnden kan besluta enligt förslag. Efter jakande svar
finner ordföranden att en enig nämnd beslutar att arvode samt förlorad arbetsersättning
utgår vid deltagande vid Malmö mot diskriminerings seminarium med barnrättsperspektivet
i fokus den 27 april.
Beslutsunderlag
•
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
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Rätt att företräda grundskolenämnden

GRF-202211292
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.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
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.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut vilket är att
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; att 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; samt att
grundskolenämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Ordföranden frågar om grundskolenämnden kan besluta enligt förslag. Efter jakande svar
finner ordföranden att en enig nämnd beslutar att ge 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; att 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; samt att grundskolenämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Beslutsunderlag
•
G-Tjänsteskrivelse GRN 220420 Rätt att företräda grundskolenämnden
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Anmälan till huvudmannen enligt 6 kap. 10 § skollagen

GRF-202212578
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.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut vilket är att
grundskolenämnden har tagit del av anmälan till huvudmannen enligt 6 kap. 10 § skollagen
och lägger den till handlingarna.
Ordföranden frågar om grundskolenämnden kan besluta enligt förslag. Efter jakande svar
finner ordföranden att en enig nämnd har tagit del av anmälan till huvudmannen enligt 6
kap. 10 § skollagen och lägger den till handlingarna.
Beslutsunderlag
•
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
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Anmälan till huvudmannen enligt 7 kap. 19a § skollagen

GRF-202212579
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.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut vilket är att
grundskolenämnden har tagit del av anmälan till huvudmannen enligt 7 kap. 19a § skollagen
och lägger den till handlingarna.
Ordföranden frågar om grundskolenämnden kan besluta enligt förslag. Efter jakande svar
finner ordföranden att en enig nämnd har tagit del av anmälan till huvudmannen enligt 7
kap. 19a § skollagen och lägger den till handlingarna.
Beslutsunderlag
•
G-Tjänsteskrivelse GRN 220420 Anmälan till huvudmannen enligt 7 kap. 19a
§ skollagen
•
Rapport - anmälan till huvudmannen enligt 7 kap. 19a § skollagen
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Anmälan av delegationsbeslut

GRF-202212580
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.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut vilket är att
grundskolenämnden har tagit del av anmälan av delegationsbeslut och lägger den till
handlingarna.
Ordföranden frågar om grundskolenämnden kan besluta enligt förslag. Efter jakande svar
finner ordföranden att en enig nämnd har tagit del av anmälan av delegationsbeslut och
lägger den till handlingarna.
Beslutsunderlag
•
G-Tjänsteskrivelse GRN 220420 Anmälan av delegationsbeslut
•
Rapport - anmälan av delegationsbeslut
•
Rapport - tilläggsbeslut mars 2022 kommunala och fristående

19

§

64

Anmälan av protokoll

Sammanfattning
Grundskolenämndens arbetsutskotts protokoll från den 8 april 2022.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden har tagit del av grundskolenämndens arbetsutskotts protokoll
från 8 april 2022 och lägger den till handlingarna.
Förvaltningsrådets protokoll är ännu inte justerat.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut vilket är att
grundskolenämnden har tagit del av grundskolenämndens arbetsutskotts protokoll från 8
april 2022 och lägger den till handlingarna.
Ordföranden frågar om grundskolenämnden kan besluta enligt förslag. Efter jakande svar
finner ordföranden att en enig nämnd har tagit del av grundskolenämndens arbetsutskotts
protokoll från 8 april 2022 och lägger den till handlingarna.
Beslutsunderlag
•
Protokoll GRNAU 220408 utan sekretess
•
Protokoll fvr 220404
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§

65

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.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut vilket är att
grundskolenämnden har tagit del av anmälan av inkomna och avgivna skrivelser och lägger
dem till handlingarna.
Ordföranden frågar om grundskolenämnden kan besluta enligt förslag. Efter jakande svar
finner ordföranden att en enig nämnd 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
förvaltningsområde
• GRF-2022-10273-1.2
finskt förvaltningsområde
• GRF-2022-11175-1.1

Beslut § 96 KS Årsredovisning 2021 finskt
Tjänsteskrivelse § 96 KS Årsredovisning 2021
Beslut § 91 KF Valförslag och avsägelser
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66

GRF-2022-691

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

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.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla följande att-satser i
motionen "Förebygg sexuella trakasserier i skolan":
9. att kraftigt förstärka antalet skolkuratorer i skolan så att den som behöver kan få
stöd så länge hen behöver under sin skoltid.
10. att personal som gjort sig skyldig till sexuella trakasserier omedelbart ska skiljas
från arbetet.
2. Grundskolenämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen i övrigt.
Reservationer och särskilda yttranden
Ordföranden, Sanna Axelsson (S), Håkan Nilsson (S), Kamyar Alinejad (S) och Ines
Pentmo (S) 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.
Johanna Öfverbeck (MP) reserverar sig muntligen.
Lisa Stolpe (V) reserverar sig muntligen.
Yrkanden
Lisa Stolpe (V), med instämmande av Johanna Öfverbeck (MP), yrkar att
grundskolenämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.
John Eklöf (M), Med instämmande av Emelie Nyman (C), yrkar att grundskolenämnden
föreslår kommunfullmäktige att bifalla följande att-satser i motionen:
9. att kraftigt förstärka antalet skolkuratorer i skolan så att den som behöver kan få stöd så
länge hen behöver under sin skoltid.

10. att personal som gjort sig skyldig till sexuella trakasserier omedelbart ska skiljas från
arbetet.
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Nima Gholam Ali Pour (SD) yrkar att grundskolenämnden föreslår kommunfullmäktige att
bifalla följande att-satser i motionen:
5. att Malmös skolförvaltningar ska ha tydliga mål för hur de arbetar förebyggande mot
sexuellt våld.
9. att kraftigt förstärka antalet skolkuratorer i skolan så att den som behöver kan få stöd så
länge hen behöver under sin skoltid.
10. att personal som gjort sig skyldig till sexuella trakasserier omedelbart ska skiljas från
arbetet.
Ordföranden, med instämmande av Sanna Axelson (S), yrkar att grundskolenämnden
föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen ”Förebygg sexuella trakasserier i skolan”.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns fyra förslag till beslut och beslutar att behandla motionen
att-sats för att-sats.
Avseende den första att-satsen i motionen ställer ordföranden bifall till att-satsen mot
avslag. Ordföranden finner att grundskolenämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå
att-satsen att införa feministiskt självförsvar i Malmös grundskolor från årskurs 7 och som
valbar kurs på gymnasiet.
Avseende den andra att-satsen i motionen ställer ordföranden bifall till att-satsen mot
avslag. Ordföranden finner att grundskolenämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå
att-satsen att skärpa och utöka uppdraget gällande genuspedagogik i skola och förskola.
Avseende den tredje att-satsen i motionen ställer ordföranden bifall till att-satsen mot
avslag. Ordföranden finner att grundskolenämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå
att-satsen att ge ett tydligt gemensamt uppdrag kring sexualundervisningen i Malmös skolor
där normkritik är väsentligt.
Avseende den fjärde att-satsen i motionen ställer ordföranden bifall till att-satsen mot
avslag. Ordföranden finner att grundskolenämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå
att-satsen att ta fram en gemensam handlingsplan, med civilsamhället som är ett viktigt
komplement till skolan, som fördjupar samarbetet med de organisationer som arbetar
förebyggande mot sexuellt våld t.ex. trans- och tjejjourerna.
Avseende den femte att-satsen i motionen ställer ordföranden bifall till att-satsen mot
avslag. Ordföranden finner att grundskolenämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå
att-satsen att Malmös skolförvaltningar ska ha tydliga mål för hur de arbetar förebyggande
mot sexuellt våld.
Avseende den sjätte att-satsen i motionen ställer ordföranden bifall till att-satsen mot avslag.
Ordföranden finner att grundskolenämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå attsatsen att ta fram tydliga rutiner och handlingsplaner i skolan för hur man upptäcker
sexuellt våld, trakasserier och utnyttjande, det ska tillhöra rutinerna vid elevernas
hälsosamtal.
Avseende den sjunde att-satsen i motionen ställer ordföranden bifall till att-satsen mot
avslag. Ordföranden finner att grundskolenämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå

att-satsen att skolan har en absolut skyldighet att direkt agera. Precis som vid kränkande 24
behandling ska misstanke om sexuella trakasserier leda till direkt utredning där bevisbördan
ligger på skolan, inte på den utsatta.
Avseende den åttonde att-satsen i motionen ställer ordföranden bifall till att-satsen mot
avslag. Ordföranden finner att grundskolenämnden föreslår kommunfullmäktige att
avslå all-satsen att den som är utsatt omedelbart ska tilldelas vuxenstöd som inte direkt lyder
under skolledningen (t.ex. elevhälsan).
Avseende den nionde att-satsen i motionen ställer ordföranden bifall till att-satsen mot
avslag. Ordföranden finner att grundskolenämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla
att-satsen att kraftigt förstärka antalet skolkuratorer i skolan så att den som behöver kan få
stöd så länge hen behöver under sin skoltid.
Avseende den tionde att-satsen i motionen ställer ordföranden bifall till att-satsen mot
avslag. Ordföranden finner att grundskolenämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla
att-satsen att personal som gjort sig skyldig till sexuella trakasserier omedelbart ska skiljas
från arbetet.
Beslutsunderlag
•
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
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RESERVATION
Grundskolenämnden 2021-04-20
Ärende 3: Motion av Emma-Lina Johansson (V) om att förebygga sexuella
trakasserier i skolan.
Vi reserverar oss mot beslutet att bifalla punkt 9 och punkt 10 i motionens att:satser.
• Att:sats 9 vill kraftigt förstärka antalet skolkuratorer. Det är vår mening att nämnden
genom mandatperioden redan har ökat resurserna och stärkt insatserna för
elevhälsan väsentligt, bl a genom att införa mobila elevhälsoteam och
hemmasittarteam på central nivå. Behovet av kuratorer varierar från skola till skola
och vi anser att det är skolans behov som ska styra, inte ett maxtak på antal elever.
• Att:sats 10 förordar att personal som gör sig skyldig till sexuella trakasserier skiljs
från arbetet. Denna att:sats är att slå in öppna dörrar, då det redan idag förhåller sig
så att personer som döms för någon form av opassande beteende, inklusive sexuella
trakasserier, blir av med sin anställning i Malmö stad.
Sara Wettergren (L), ordförande
Sanna Axelsson (S), vice ordförande
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Reservation
Grundskolenämnden
Ärendenummer: GRF-2022-691

Remiss angående Motion av Emma-Lina Johansson (V) om att förebygga sexuella
trakasserier i skolan
Sverigedemokraterna yrkade att grundskolenämnden skulle föreslå kommunfullmäktige bifalla
följande att-satser i motionen:

5. att Malmös skolförvaltningar ska ha tydliga mål för hur de arbetar förebyggande mot sexuellt våld.
9. att kraftigt förstärka antalet skolkuratorer i skolan så att den som behöver kan få stöd så länge hen
behöver under sin skoltid.
10. att personal som gjort sig skyldig till sexuella trakasserier omedelbart ska skiljas från arbetet.

Sverigedemokraterna har alltid arbetat för mer resurser till elevhälsan. Vi har även varit de som mest
uttalat kritik mot otryggheten i Malmös skolor. Vi tycker att det är en självklarhet att
skolförvaltningarna upprättar mål för hur förvaltningarna ska arbeta förebyggande mot sexuellt våld.
Det är även en självklarhet att den som gjort sig skyldig till sexuella trakasserier inte ska komma i
närheten av barn.

Sverigedemokraterna yrkade att grundskolenämnden skulle föreslå kommunfullmäktige att bifalla
att-sats 5, 9 och 10.

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Grundskolenämnden beslutade att föreslå att att-sats 9 och 10 skulle bifallas av kommunfullmäktige,
men att att-sats 5 skulle avslås.
Då vårt yrkande om att att-sats 5 skulle föreslås bifallas av kommunfullmäktige, inte fick gehör,
reserverar vi oss mot beslutet.

____________________

____________________

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Ulf Blomström (SD)

____________________

____________________

Nichodemus Nilsson (SD)

Reginald Scott (SD)

2022-04-20

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
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67

Information om Söka skola 2022

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

68

Information om Projekt Modern Systemmiljö

Sammanfattning
Heléne Kihlström, projektledare på gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen,
informerar grundskolenämnden om Projekt Modern Systemmiljö.
Beslutsunderlag
•
GRF nämnd Modern Systemmiljö
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§

69

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.
Reservationer och särskilda yttranden
Nima Gholam Ali Pour (SD) och Ulf Blomström (SD) avser inkomma med ett särskilt
yttrande.
Beslutsunderlag
•
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
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Särskilt yttrande
Grundskolenämnden
Ärendenummer: 20

Återkoppling gällande enkätundersökning om skolrestauranger
Sverigedemokraterna anser inte att rapporten ”Grundskoleelevers synpunkter på skolmaten och
miljön i skolrestaurangen” speglar enkätundersökningens resultat.

På frågan om vad det beror på att eleven inte äter av skolmaten så svarar 74 procent att de inte
tycker att maten är god. Det står inte ett ord om detta i själva rapporten. Att majoriteten av eleverna
inte äter skollunchen för att de inte anser att den är god är en viktig upptäckt som borde tas med i
rapporten och redovisas för grundskolenämndens politiker.

När det gäller ljudnivån i skolrestaurangen så beskriver 63 procent av svarande att ljudnivån är
”sådär” eller ”inte bra”. Detta nämns inte överhuvudtaget i rapporten. På frågan om hur det känns
att vara i skolrestaurangen så beskriver 38 procent av de svarande det som ”sådär” eller ”inte bra”.

Inget av dessa mycket viktiga resultat har redovisats eller analyserats i rapporten. Rapporten är så
slarvig skriven att en rekommendation upprepas två gånger i avsnittet ”Rekommendationer”.

Dessutom ställs inga frågor i enkätundersökningen om eleverna föredrar mer kött i maten, en fråga
som diskuteras ofta bland stadens politiker och där underlag är viktigt inför framtida beslut.

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Det är viktigt att dessa rapporter om skolrestauranger håller en högre nivå framöver och inte
försöker dölja resultaten som kommer fram i enkätundersökningen.

Sverigedemokraterna anser även att de skolor där antalet inkomna svar är tillfyllest ska redovisas
enskilt så grundskolenämnden kan få en bild av hur eleverna upplever skolrestaurangen i den
redovisade skolan.

_______________________

_______________________

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Ulf Blomström (SD)

_______________________

_______________________

Nichodemus Nilsson (SD)

Reginald Scott (SD)

2022-04-20

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

70

Information från förvaltningsdirektören

Grundskoledirektören informerar nämnden om:
- Rosengårdsskolan

