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Malmö stad
Grundskolenämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-12-22 kl 08:30-12:30

Plats

Microsoft Teams

Utses att justera

John Eklöf (M)

Justeringen

2021-12-29

Protokollet omfattar

§231

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)
Johanna Öfverbeck (MP)
Lisa Stolpe (V)
Karin Waldenström (M)
Cecilia Barwén (M)
Joacim Ahlqvist (C)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Ulf Blomström (SD)
Kamyar Alinejad (S) ersätter Linnea Jacobsson (S)
Ines Pentmo (S) ersätter Gert Åke Troells Jakobsson (S)
Ej tjänstgörande ersättare
Charlotte Hedendahl (L)
Helena Olsson (V)
Gustaf Kock (M)
Anders Fredrik Fyhn (M)
Leif Mohlin (C)
Nichodemus Nilsson (SD)
Reginald Scott (SD)
Övriga närvarande
Peter Lindberg (Direktör)
Pia Lonnakko (Sekreterare)
Fahrudin Zejnic (Utbildningschef)
Ingrid Sundtröm Stokbro (Utildningschef)
Vanja Mathisen Andersson (Receptionist)
Jenny Cederbom (Kommunikatör)
Karin Boeryd (Förvaltningsjurist)
Cecilia Holmkvist (Enhetschef)
Anette Enhav (Avdelningschef)
Helen Nyman (Avdelningschef)
Helena Quarfood (Peronalrepresentant)
Johan Åström (Personalrepresentant)
Ola Tedin (L) (Politisk sekreterare)
Jesper Svedgard (Controller)
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§

231

GRF-202123894

Revidering av delegationsordning för
grundskolenämnden

Sammanfattning
Genom sin delegationsordning beslutar grundskolenämnden om vem som får fatta beslut
på dess vägnar. En nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare,
eller en anställd att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende. De ärenden nämnden
delegerar sammanställs i Delegationsordning för grundskolenämnden.
Föreliggande revidering av grundskolenämndens delegationsordning innebär bland annat
att punkter som inte i kommunallagens mening är beslut har tagits bort, ett nytt avsnitt
gällande skolplikt tillkommit och beslut angående personal har lagts till. Det har även skett
en förändring i delegat vad gäller beslut avseende fullgörande av skolplikt, yttranden i form
av remissvar över samrådshandlingar avseende detaljplaner samt beslut gällande
skolplacering med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero. Delegationsordningen
har även fått en mer enhetlig struktur För en fullständig lista över förändringar i
delegationsordningen, se bilaga.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden beslutar att återremittera ärendet till grundskoleförvaltningen
för revidering i enlighet John Eklöfs (M) förslag.
Yrkanden
John Eklöf (M), med instämmande av ordföranden och Nima Gholam Ali Pour (SD),
yrkar att delegationsordning för grundskolenämnden återremitteras i syfte att punkt 3.2.19
samt 3.2.20 delegeras till grundskolenämndens arbetsutskott, samt att punkt 5.3.3 delegeras
till nämnd om tecknande av leasingavtal/korttidshyra överstiger 500 tkr per år, i annat fall
förvaltningsdirektör, samt att punkt 5.3.4 delegeras till grundskolenämnd om tecknande
eller förlängning av hyresavtal/riskavtal innebär hyreskostnader överstigande 1000 tkr per
år, i annat fall arbetsutskott, samt att punkt 8.2 och 8.3 delegeras till grundskolenämnd.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut vilket är att delegationsordning
för grundskolenämnden återremitteras i syfte att punkt 3.2.19 samt 3.2.20 delegeras till
grundskolenämndens arbetsutskott, samt att punkt 5.3.3 delegeras till nämnd om tecknande
av leasingavtal/korttidshyra överstiger 500 tkr per år, i annat fall förvaltningsdirektör, samt
att punkt 5.3.4 delegeras till grundskolenämnd om tecknande eller förlängning av
hyresavtal/riskavtal innebär hyreskostnader överstigande 1000 tkr per år, i annat fall
arbetsutskott, samt att punkt 8.2 och 8.3 delegeras till grundskolenämnd.
Ordföranden frågar om grundskolenämnden kan besluta i enlighet med förslag. Efter
jakande svar finner ordföranden att en enig nämnd beslutar att delegationsordning för
grundskolenämnden återremitteras i syfte att punkt 3.2.19 samt 3.2.20 delegeras till
grundskolenämndens arbetsutskott, samt att punkt 5.3.3 delegeras till nämnd om tecknande
av leasingavtal/korttidshyra överstiger 500 tkr per år, i annat fall förvaltningsdirektör, samt
att punkt 5.3.4 delegeras till grundskolenämnd om tecknande eller förlängning av
hyresavtal/riskavtal innebär hyreskostnader överstigande 1000 tkr per år, i annat fall
arbetsutskott, samt att punkt 8.2 och 8.3 delegeras till grundskolenämnd.

Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse GRNAU 211210 Revidering av delegationsordningen för
grundskolenämnden

Förslag till delegationsordning grundskolenämnden GRN 211222 reviderad
211220

Bilaga 1 - befintliga punkter

Bilaga 2 - nya punkter
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