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§

92

Information om skolplatser och skolsök

Sammanfattning

Mikael Dahlberg (utbildningschef) och Joel Valsten (enhetschef, enheten för skolplacering)
informerar om skolsök och fördelning av skolplatser.
Paragrafen är justerad
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§

93

Information om förfalskad lärarexamen

Sammanfattning

Anders Malmquist (grundskoledirektör) informerar om hantering av ärende avseende
förfalskad lärarexamen.
Paragrafen är justerad
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§

94

Remiss angående uppdrag att se över indexering av
inkomstklasserna som ligger till grund för förskole- och
fritidshemsavgifter

GRF-2020-10184
Sammanfattning

Den 1 juli 2015 började inkomsttaket i maxtaxan indexeras av Skolverket. Malmö stad har
sedan dess årligen justerat den högsta avgiftsgrundande inkomsten och de högsta
avgiftsbeloppen som är fastställda av Skolverket. I samband med beslut om nya avgiftsnivåer
inför 2020 (STK-2019-1531) beslutade kommunstyrelsen den 4 december 2019 ge uppdrag
till stadskontoret, förskolenämnden och grundskolenämnden att se över indexeringen.
Grundskolenämndens utredning visar att en indexering av Malmö stads progressiva
avgiftsskala, med basår 2015, sänker barnomsorgsavgifterna för de hushåll som har en
inkomst upp till 41 100 kronor per månad samt att de hushåll som har en inkomst under
11 700 kronor per månad blir avgiftsbefriade. Samtidigt visar beräkningarna att en indexering
av avgiftsskalan, med basår 2015, hade medfört en bedömd total minskning av
avgiftsintäkterna på cirka 4,4 Mkr för 2020, varav cirka 1,4 Mkr avser grundskolenämnden.
Utöver detta tillkommer en justering av indexeringen inför 2021 och för en årlig justering
under kommande år.
Om en indexering av avgiftsskalan till exempel införs med basår 2019 påverkar förändringen
de hushåll med inkomster upp till 36 400 kronor per månad och medför en lägre minskning
av avgiftsintäkterna, cirka 0,8 Mkr varav cirka 0,3 Mkr avser grundskolenämnden.
Ett eventuellt beslut om införande av en indexering av den progressiva avgiftsskalan bör gälla
från 1 januari 2021 eller senare.
Beslut

Grundskolenämndens arbetsutskott föreslår grundskolenämnden att besluta
1. Grundskolenämnden godkänner utredningen och översänder den till
kommunstyrelsen
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse GRNAU 200814 Remiss angående Uppdrag att se över
indexering av inkomstklasserna som ligger till grund för förskole- och
fritidshemsavgifter
Förslag till yttrande GRNAU 200814 Remiss angående Uppdrag att se över
indexering av inkomstklasserna som ligger till grund för förskole- och
fritidshemsavgifter
Protokollsutdrag KS 2019-12-04 §277 Nya statliga avgiftsnivåer för maxtaxa inom
förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet - uppräkning januari 2020
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Förslag till avgifter för förskola, fritidshem samt annan pedagogisk verksamhet från
och med 2020-01-01

Paragrafen är justerad
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§

95

Ansökan om genomsnittlig strukturersättning för läsåret
2020/2021

GRF-2020-13338
Sammanfattning

Ängsdals skolor AB, Ängsdalsvägen 20 i Bunkeflostrand, har inkommit den 15 april 2020
med en ansökan om att erhålla genomsnittlig strukturersättning för läsåret 2020/2021
(Diarienummer 2020- 13338) i stället för det lägre strukturersättning för Ängsdals skolor som
beräknas via grundskolenämndens resursfördelningsmodell med hänsyn till elevernas
socioekonomiska bakgrundsfaktorer.
Ängsdals skolor ansöker för 215 elever genomsnittlig strukturersättning första läsåret då
något socialt index för dessa nya elever ej har räknats fram. Enligt Ängsdals skola är det en
extraordinär situation och utmaning.
Eftersom det inte är frågan om en ny skolenhet så rekommenderar grundskoleförvaltningen
grundskolenämnden att avslå ansökan om genomsnittlig strukturersättning till Ängsdals skola
i Bunkeflostrand.
Beslut

Grundskolenämndens arbetsutskott föreslår grundskolenämnden att besluta
1. Grundskolenämnden avslår Ängsdals skolor AB:s ansökan om genomsnittlig
strukturersättning till Ängsdals skola i Bunkeflostrand.
Beslutet skickas till

Ängsdals skola i Bunkeflostrand
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse GRNAU 200814 Ansökan från Ängsdals skola
Ansökan om genomsnittlig strukturersättning för läsåret 2020/2021 (Juli 2020 tom
Juni 2021) för Ängsdals skola nya elever
Korrespondens

Paragrafen är justerad
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§

96

Remiss angående motion av Magnus Olsson (SD) om att utreda
svenskfientlighet i Malmö

GRF-2020-7660
Sammanfattning

I en motion av Magnus Olsson (SD) föreslås det att stadskontoret tillsammans med berörda
förvaltningar och nämnder gör en kartläggning och tar fram underlag, fakta samt förslag som
skall motverka ”svenskfientligheten” i Malmö.
Grundskoleförvaltningens uppfattning är att det finns utvecklade kartläggningsmekanismer
för att främja alla människors lika värde och förebygga etnisk diskriminering, oavsett dess
uttryck. Genom dessa kartläggningar har det inte framkommit att svenskfientlighet är ett
vanligt förekommande problem på våra skolor.
Mot bakgrund av detta anser grundskoleförvaltningen att motionen bör avslås.
Beslut

Grundskolenämndens arbetsutskott föreslår grundskolenämnden att besluta
1. Grundskolenämnden godkänner grundskoleförvaltningens förslag till yttrande och
skickar det till kommunfullmäktige.
2. Grundskolenämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse GRNAU 200814 Remiss angående motion av Magnus Olsson
(SD) om att utreda svenskfientlighet
Förslag till yttrande GRNAU 200814 Remiss angående motion av Magnus Olsson
(SD) om att utreda svenskfientlighet i Malmö
Motion av Magnus Olsson (SD) om att utreda svenskfientlighet i Malmö

Paragrafen är justerad
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§

97

Arkivredovisning för grundskolenämnden, version 3.1

GRF-2020-22802
Sammanfattning

Arkivredovisningen redogör för de handlingar som finns i myndigheten och hur dessa ska
hanteras, bland annat vad gäller förvaring och gallring. Syftet är att redovisa den information
som nämnden ansvarar för på ett sätt som gör det möjligt att förstå sambandet mellan
verksamheten och dess handlingar, överblicka handlingsbeståndet, söka och ta fram allmänna
handlingar samt hantera och förvalta handlingar. Arkivredovisningen ska fungera som ett
redskap för medarbetarna i den dagliga informationshanteringen.
Version 3 av arkivredovisningen antogs i februari 2020. Sedan dess har ett nytt IT-system
börjat användas inom elevhälsan. Nya IT-system ska också börja användas för hantering av
skolplacering och skolskjuts, vilket kommer påverka hanteringen av handlingar inom dessa
typer av ärenden. Grundskoleförvaltningen har därför utarbetat en reviderad version av
grundskolenämndens arkivredovisning. Den nya versionen föreslås gälla för handlingar som
inkommit eller upprättats från den 1 augusti 2020.
Beslut

Grundskolenämndens arbetsutskott föreslår grundskolenämnden att besluta
1. Grundskolenämnden antar grundskoleförvaltningens förslag till arkivredovisning för
grundskolenämnden, version 3.1.
Beslutet skickas till

Kulturnämnden – Malmö stadsarkiv
Beslutsunderlag





Förslag till arkivredovisning för grundskolenämnden, version 3.1
Yttrande Arkivredovisning för grundskolenämnden, version 3.1
G-Tjänsteskrivelse GRNAU 200814 Arkivredovisning för grundskolenämnden,
version 3.1

Paragrafen är justerad
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§

98

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

GRF-2020-23041
Sammanfattning

Lisa Stolpe (V) har inkommit med ett nämndinitiativ angående att öka den sociala
mångfalden på Malmös skolor. I initiativet föreslås grundskolenämnden besluta
1. Att grundskolenämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda på vilka sätt vi som
huvudman kan verka för en allsidig social sammansättning på våra skolor.
2. Att inom denna utredning undersöka möjligheten att frångå relativa närhetsprincipen
i syfte att främja en allsidig social sammansättning.
3. Att undersöka möjligheterna att ha gemensam kö för kommunens samtliga skolor
(dvs såväl de med kommunal huvudman som fristående).
4. Att undersöka möjligheterna att förbjuda huvudmän med vinstintresse att starta nya
skolor.
Beslut

Grundskolenämndens arbetsutskott föreslår grundskolenämnden att besluta
1. Grundskolenämnden avslår Nämndinitiativ från Lisa Stolpe (V) angående att öka den
sociala mångfalden på skolorna.
Beslutsunderlag



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

Paragrafen är justerad
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§

99

Utbildning om hedersrelaterat våld och förtryck

GRF-2020-20797
Sammanfattning

Sveriges kommuner och regioner anordnar en webbutbildning om hedersrelaterat våld och
förtryck den 13 november 2020.
Beslut

Grundskolenämndens arbetsutskott beslutar
1. Grundskolenämndens arbetsutskott erbjuder grundskolenämndens ledamöter
möjlighet att delta på Sveriges kommuner och regioners utbildning.
2. Grundskolenämndens arbetsutskott beslutar att ersättning för förlorad arbetsinkomst
i förekommande fall ska utgå för deltagandet.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse GRNAU 200814 Utbildning om hedersrelaterat vål och förtryck
Inbjudan till utbildning om hedersrelaterat våld och förtryck

Paragrafen är justerad
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§

100

Ansökan om fullgörande av skolplikt på annat sätt

GRF-2019-33280
Sammanfattning

Ana Graziela de Oliviera och Robert Hansson, vårdnadshavare för Victor Hansson, har
inkommit med en ansökan om att låta sitt barn få möjlighet att under perioden 2020-01-012020-08-01 fullgöra sin skolplikt på annat sätt.
Vårdnadshavarna har beretts möjlighet att ta del av utredningen och förslag till beslut, samt
betetts möjlighet att inkomma med synpunkter.
Beslut

Grundskolenämndens arbetsutskott beslutar
1. Grundskolenämndens arbetsutskott avslår ansökan om att fullgöra skolplikten på
annat sätt.
Beslutet skickas till

Ana Graziela de Oliviera och Robert Hansson
Västra hamnens skola
Beslutsunderlag









G-Tjänsteskrivelse GRNAU 200814 Fullgörande av skolplikt på annat sätt
Förslag till beslut GRNAU 200814 Fullgörande av skolplikt på annat sätt
Begäran om komplettering
Intyg från skolan
Komplettering
Sv: Ledighet Victor Hansson
SV: Ansökan om fullgörande av skolplikt på annat sätt

Paragrafen är justerad
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§

101

Anmälan av yttranden till och beslut från tillsynsmyndigheter

Beslut

Grundskolenämndens arbetsutskott beslutar
1. Grundskolenämndens arbetsutskott har tagit del av anmälan av yttranden till och
beslut från tillsynsmyndighet och lägger den till handlingarna.
Anmälningar

 GRF-2020-7669-4 Beslut från BEO med anledning av anmälan mot
Bulltoftaskolan, Malmö stad, GRF-2020-7669, 2020-05-20
 GRF-2019-36442-7 Beslut från Barn och ombudsmannen med anledning av anmälan
mot Augustenborgsskolan Malmö stad, GRF-2019-36442, 2020-05-26
 GRF-2020-14245-2 Yttrande till Skolinspektionen med anledning av anmälan mot
Mellersta Förstadsskolan Malmö stad, GRF-2020-14245, 2020-05-20
 GRF-2020-18869-1 Beslut från Skolinspektionen med anledning av anmälan mot
Tingdammsskolan Malmö stad, GRF-2020-18869, 2020-05-28
 GRF-2020-19066-1 Beslut från Skolinspektionen med anledning av anmälan mot
Monbijouskolan Malmö stad, GRf-2020-19066, 2020-05-29
 GRF-2020-4089-6 Beslut med föreläggande från Skolinspektionen med anledning
av anmälan mot Rönnenskolan Malmö stad, GRF-2020-4089, 2020-05-29
 GRF-2020-19198-1 Beslut från Skolinspektionen med anledning av anmälan mot
Malmö Idrottsgrundskola Malmö stad, GRF-2020-19198, 2020-06-01
 GRF-2020-19204-1 Delbeslut att överlämna delar av anmälan mot Johannesskolan
till Malmö stad, GRF-2020-19204, 2020-06-01
 GRF-2020-1371-6 Beslut från Barn och elevombudet med anledning av anmälan
mot Tingdammsskolan GRF-2020-1371, 2020-06-01
 GRF-2019-35625-7 Beslut med anledning av anmälan mot Sundsbroskolan Malmö
stad
 GRF-2020-19798-1 Beslut att lämna över klagomål på Kulladalsskolan till Malmö
stad
 GRF-2020-14039-5 Beslut från Skolinspektionen med anledning av anmälan mot
Skolan på Ön, Malmö stad
 GRF-2018-18875-32
Kompletterande yttrande
 GRF-2020-20486-1 Beslut från Skolinspektionen med anledning av anmälan mot
Risebergaskolan Malmö stad.
 GRF-2020-13487-5 Beslut med anledning av anmälan mot Stenkulaskolan, Malmö
stad
 GRF-2020-11278-4 Beslut med föreläggande från Barn och elevombudet, med
anledning av anmälan mot Fridhemsskolan
 GRF-2020-18117-2 Yttrande med anledning av anmälan om kränkande behandling
vid Lindängesskolan i Malmö stad
 GRF-2019-32793-6 Yttrande gällande beslut med anledning av anmälan mot
Lorensborgsskolan i Malmö stad
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 GRF-2020-4519-6 Beslut från Skolinspektionen med anledning av anmälan mot
Pilbäcksskolan
 GRF-2020-13666-8 Kompletterande yttrande med anledning av anmälan mot
Örtagårdsskolan Malmö stad
 GRF-2020-21285-1 Beslut från Skolinspektionen med anledning av anmälan mot
Gottorpskolan Malmö stad
 GRF-2020-21497-1.1
Protokollsutdrag §200 Förstudie om segregation i
Malmö med rekommendationer om fortsatta insatser, med särskilt yttrande (V)
 GRF-2020-21495-1.4
Protokollsutdrag § 208 kommunstyrelsen
Lokalförsörjningsplan för Malmö stad 2020-2029 med särskilt yttrande (SD)
 GRF-2019-24360-12
Kompletterande yttrande till Skolinspektionen
med anledning av anmälan mot Videdalsskolan
 GRF-2020-21893-1 Beslut från Skolinspektionen med anledning av anmälan mot
Videdalsskolan Malmö stad
 GRF-2020-22084-1 Delbeslut från Skolinspektionen med anledning av anmälan mot
Klagshamnsskolan, Malmö stad
 GRF-2020-22078-1 Delbeslut från Skolinspektionen med anledning av anmälan mot
Strandskolan, Malmö stad
 GRF-2020-14021-4 Beslut från Skolinspektionen med anledning av anmälan mot
Mellersta Förstadsskolan, Malmö stad.
 GRF-2020-16144-4 Beslut från Skolinspektionen med anledning av anmälan mot
Österportskolan
 GRF-2020-22227-1 Beslut från Skolinspektionen att lämna över klagomål på
Mölletoftaskolan Malmö stad
 GRF-2020-22231-1 Beslut om Avskrivning
 GRF-2020-19592-2 Yttrande gällande anmälan om skolsituationen för en elev vid
Johannesskolan i Malmö stad
 GRF-2019-30252-16
Rättelse av beslut med föreläggande från
Skolinspektionen med anledning av anmälan mot Bäckagårdsskolan, Malmö stad
 GRF-2020-10419-4 Beslut med anledning av anmälan mot Risebergaskolan Malmö
stad
 GRF-2020-22471-1 Beslut med anledning av anmälan mot Tygelsjöskolan i Malmö
stad
 GRF-2020-22809-1 Beslut med anledning av anmälan mot Lindeborgsskolan Malmö
stad
 GRF-2020-22814-1 Beslut med anledning av anmälan mot Höjaskolan Malmö stad
 GRF-2020-6106-10 Beslut med anledning av anmälan mot Pilbäcksskolan Malmö
stad
 GRF-2020-12372-3 Beslut med anledning av anmälan mot Gottorpsskolan i Malmö
stad
 GRF-2019-17805-10
Beslut tillsyn avseende utbildningsanordnares
utrednings- och åtgärdsskyldigheter
 GRF-2020-13666-12
Beslut från Barn och elevombudet med anledning
av anmälan mot Örtagårdsskolan
Paragrafen är justerad
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§

102

Nämndens kvalitetsdialoger 2020

Beslut

Grundskolenämndens arbetsutskott beslutar
1. Grundskolenämndens arbetsutskott beslutar att en representant för varje parti erbjuds
delta på grundskolenämndens kvalitetsdialoger 2020.
2. Grundskolenämndens arbetsutskott beslutar att ersättning för förlorad arbetsinkomst
i förekommande fall ska utgå för deltagandet.
Paragrafen är justerad

