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Remiss angående Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om att motverka
skolfrånvaro och främja skolnärvaro

GRF-2019-13874
Sammanfattning

I motionen föreslås bl.a. att berörda nämnder ska upprätta gemensamma mål om skolnärvaro
och att grundskolenämnden ska upprätta en årlig rapport om skolfrånvaro. Vidare föreslås att
kommunstyrelsen ska utarbeta en kommunal strategi för skolnärvaro som involverar
relevanta aktörer samt utse en kommunal samordnare för arbetet med skolnärvaro som
samordnar samverkan mellan olika förvaltningar och verksamheter i Malmö stad.
Grundskoleförvaltningen gör bedömningen att det idag redan finns strukturer både inom
grundskoleförvaltningen och mellan förvaltningarna i Malmö som säkrar att arbetet med att
främja närvaro och minska frånvaro bedrivs i enlighet med skollagen. Mot bakgrund av
ovanstående föreslår grundskoleförvaltningen att grundskolenämnden ska föreslå
kommunstyrelsen att anse motionen besvarad.
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

Nima Gholam Ali Pour (SD) och Ulf Blomström (SD) anmäler reservation och avser
inkomma med en skriftlig reservation.
Johanna Öfverbeck (SD) anmäler muntlig reservation.
Yrkanden

Nima Gholam Ali Pour (SD) yrkar avslag till förvaltningens förslag till yttrande och att
grundskolenämnden ska föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bifalla
motionen.
Johanna Öfverbeck (MP) yrkar avslag till förvaltningens förslag till yttrande och att
grundskolenämnden ska föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå
motionen.
Sanna Axelsson (S) bifall till grundskoleförvaltningens förslag till yttrande och att
grundskolenämnden ska föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse
motionen besvarad.
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Beslutsgång

Ordförande finner att det finns tre förslag till beslut. Dels Nima Gholam Ali Pours
(SD) förslag att avslå förvaltningens förlag till yttrande och att grundskolenämnden ska
föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. Dels Johanna
Öfverbecks (MP) förslag att avslå förvaltningens förlag till yttrande och att
grundskolenämnden ska föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå
motionen. Dels Sanna Axelssons (S) förslag att godkänna grundskoleförvaltningens förslag
till beslut och att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen
besvarad.
Ordförande ställer de tre förslagen mot varandra och finner att grundskolenämnden beslutar
att godkänna grundskoleförvaltningens förslag till yttrande och att föreslå kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse GRNAU 2019-09-13 Remiss angående Motion av Nima
Gholam Ali Pour (SD) om att motverka skolfrånvaro och främja skolnärvaro
Förslag till beslut §98 GRNAU Remiss angående Motion av Nima Gholam Ali
Pour (SD) om att motverka skolfrånvaro och främja skolnärvaro
Förslag till yttrande GRN 190924 Remiss angående Motion av Nima Gholam Ali
Pour (SD) om att motverka skolfrånvaro och främja skolnärvaro
Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om att motverka skolfrånvaro och främja
skolnärvaro
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Reservation
Grundskolenämnden 2019-09-24
Ärende: GRF-2019-13874

Remiss angående Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om att motverka
skolfrånvaro och främja skolnärvaro
Enligt förslaget till yttrande skulle det finnas ”praktiska svårigheter” med att upprätta
gemensamma mål om skolnärvaro. I yttrandet står det inte hur man ska upprätta mål
om skolnärvaro överhuvudtaget. Det är uppenbart att de andra partierna inte vill ha
mål om skolnärvaro, vilket är märkligt med tanke på att det är viktigt att eleverna
faktiskt är närvarande i skolan.
Av grundskolenämndens elva nämndsmål berör inget av dessa nämndsmål
skolnärvaron. Även fortsättningsvis önskar de andra partierna en avsaknad av mål
som berör skolnärvaron.
När det gäller förslaget om att grundskolenämnden upprättar en årlig rapport om
skolfrånvaro som beskriver nuläget och utvärderar åtgärder, så refererar yttrandet till
kvalitetsrapporten där tre sidor av rapportens 35 – 40 sidor, brukar handla om
skolnärvaro.
I yttrandet refereras det till punkten ”Anmälan till huvudmannen enligt 7 kap 19a §
skollagen”. Även grundskoleförvaltningen har erkänt att redogörelsen under denna
punkt inte ger en korrekt bild av hur frånvaron egentligen ser ut i skolorna.
Inget av de samarbeten som nämns i yttrandet erbjuder just en strategi mot
skolfrånvaro. Grundskolenämnden har aldrig behandlat en utvärdering från dessa
samarbeten som nämns i yttrandet eftersom dessa samarbeten inte är någon strategi
mot skolfrånvaro. Det går inte att utvärdera om dessa samarbeten fått ner
skolfrånvaron eftersom samarbetena behandlar sociala problem i allmänhet.
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Det är viktigt att politiker får en övergripande bild av skolfrånvaron och får en
möjlighet att utvärdera de insatser som görs idag. Grundskolenämnden har aldrig
överhuvudtaget sett en inventering av de insatser som görs för att främja
skolnärvaro.
Utan gemensamma mål och en strategi på hur olika nämnder ska främja skolnärvaro
så är frågan vad det är man ska uppnå och hur man utvärderar sina insatser. Det
behövs arbete på makronivå för att kunna främja skolnärvaro. Det kan inte bara äga
rum samverkan omkring individuella fall.
Vi yrkar avslag på förslaget till yttrande och bifall till motionen.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

_____________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)

___________________________
Oliver Limachi (SD)

____________________________
Ulf Blomström (SD)

