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Malmö stad

Grundskolenämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-01-22 kl. 09:00-12:00

Plats

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

Beslutande ledamöter

Sara Wettergren (L) (Ordförande)
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)
Cecilia Barwén (M)
Joacim Ahlqvist (C)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Ulf Blomström (SD)
Sofie Andersson (M) ersätter Robert Lenir (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Arzu Erden (S)
Håkan Mikael Nilsson (S)
Charlotte Hedendahl (L)
Malte Roos (MP)
Helena Olsson (V)
Leif Mohlin (C)
Nichodemus Nilsson (SD)
Oliver Limachi Hinojosa (SD)

Övriga närvarande

Anders Malmquist (Direktör)
Erik Kytömäki (Sekreterare)
Helena Quarfood (Personalrepresentant, Lärarförbundet)
Johan Åström (Personalrepresentant, Lärarnas riksförbund)
Jenny Cederbom (Kommunikatör)
Helen Nyman (Ekonomichef)
Emma Sandberg (Enhetschef, Enheten för budget och uppföljning)
Helena Plantin (Enhetschef, Enheten kvalitet och myndighet)
Linnea Tingne (Utredningssekreterare)
Ingrid Sundström Stokbro (Utbildningschef, Utbildningsområde E)
Jan Walhagen (Utvecklingssamordnare)
Mikael Dahlberg (Utbildningschef, Utbildningsområde B)

Utses att justera

John Eklöf (M)

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Erik Kytömäki
Ordförande

...........................................

…………………………………

Sara Wettergren (L)
Justerande

...........................................

John Eklöf (M)
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Nämndsbudget 2020

GRF-2019-32592
Sammanfattning

Grundskolenämndens budget är nämndens överordnade styrdokument. I budgeten ingår
planering för de av kommunfullmäktiges mål och uppdrag som tilldelats grundskolenämnden.
Där ingår också planering av verksamhet och ekonomi utifrån Malmö stads budget 2020,
grundskolenämndens reglemente samt statliga styrdokument så som skollag, läroplaner,
skolförordningar och allmänna råd. För nämndens kännedom ingår planeringen av
förvaltningens åtaganden.
Grundskolenämnden tog 2019-12-17 beslutet att återemittera nämndsbudget 2020 där
grundskoleförvaltningen gavs i uppdrag att ta fram en skrivelse till kommunstyrelsen med
syftet att ansöka om ytterligare ekonomiska medel. Grundskolenämnden ansöker därmed i
separat skrivelse om totalt 40 000 tkr i tilläggsbudget.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden godkänner nämndsbudget 2020 och skickar den till
kommunstyrelsen med följande tillägg: att grundskoleförvaltningen med stöd av
miljönämnden identifierar vilka insatser grundskolenämnden för egen del behöver
vidta för att bidra till att den globala uppvärmningen hålls under 1,5 grader.
2. Grundskolenämnden godkänner grundskoleförvaltningens förslag på indikatorer för
att följa upp de av kommunfullmäktiges mål som tilldelats grundskolenämnden med
följande indikatorer från miljöförvaltningens stöddokument som tillägg: 1. Transport
(kilometer i privat bil i tjänst) 2. Inköp (växthusgasutsläpp på livsmedel,
hållbarhetscertifierade varor inom städ, kontorsmaterial samt livsmedel (andel
ekologiskt)) 3. Resor (tåg, flyg, taxi, kollektivtrafik).
3. Grundskolenämnden ställer sig bakom förvaltningens åtaganden.
4. Grundskolenämnden godkänner grundskoleförvaltningens förslag till skrivelse om
tilläggsbudget och skickar den till kommunstyrelsen
5. Grundskolenämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Reservationer och särskilda yttranden
John Eklöf (M), Cecilia Barwén (M) och Sofie Andersson (M) anmäler reservation och avser
inkomma med en skriftlig reservation.
Joacim Ahlqvist (C) 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) anmäler reservation och avser inkomma med en skriftlig
reservation.
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Lisa Stolpe (V) anmäler reservation och avser inkomma med en skriftlig reservation.
Sara Wettergren (L), Sanna Axelsson (S), Mubarik Mohamed Abdirahman (S), Linnea
Jacobsson (S) och Gert Jakobsson (S) anmäler reservation och avser inkomma med en
skriftlig reservation.
Tilläggsyrkanden
Johanna Öfverbeck (MP) yrkar, med instämmande av Lisa Stolpe (V), att följande tillägg ska
göras till budget 2020:
1. Att grundskolenämnden tar in indikatorer gällande transport (km privat bil i tjänst),
inköp (växthusgasutsläpp på livsmedel, hållbarhetscertifierade varor städ,
kontorsmaterial samt livsmedel (andel ekologiskt)) och resor (tåg, flyg, taxi,
kollektivtrafik) utifrån det stöddokument som miljöförvaltningen har tagit fram.
2. Att grundskoleförvaltningen identifierar med stöd av miljönämnden vilka
insatser grundskolenämnden för egen del behöver vidta för att bidra till att den
globala uppvärmningen hålls under 1,5 grader.
3. Att grundskolenämnden inför flygstopp samt taxistopp.
4. Att besparingen på modersmålsundervisningen i förskoleklass inte genomförs.
John Eklöf (M) yrkar, med instämmande av Joacim Ahlqvist (C), avslag till Johanna
Öfverbecks samtliga tilläggsyrkanden
Beslutsgång - tilläggsyrkanden
Ordförande väljer att pröva Johanna Öfverbecks tilläggsyrkanden enskilt.
Avseende det första tilläggsyrkandet finner ordförande att det finns två förslag till beslut.
Dels Johanna Öfverbecks (MP) förslag att bifalla tillägget. Dels John Eklöfs (M) förslag att
avslå tillägget.
Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och finner att grundskolenämnden bifaller
tillägget.
Avseende det andra tilläggsyrkandet finner ordförande att det finns två förslag till beslut. Dels
Johanna Öfverbecks (MP) förslag att bifalla tillägget. Dels John Eklöfs (M) förslag att avslå
tillägget.
Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och finner att grundskolenämnden bifaller
tillägget.
Avseende det tredje tilläggsyrkandet finner ordförande att det finns två förslag till beslut. Dels
Johanna Öfverbecks (MP) förslag att bifalla tillägget. Dels John Eklöfs (M) förslag att avslå
tillägget.
Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och finner att grundskolenämnden avslår
tillägget.
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Avseende det fjärde tilläggsyrkandet finner ordförande att det finns två förslag till beslut.
Dels Johanna Öfverbecks (MP) förslag att bifalla tillägget. Dels John Eklöfs (M) förslag att
avslå tillägget.
Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och finner att grundskolenämnden avslår
tillägget.
Yrkanden - budgetförslag
John Eklöf (M) yrkar avslag till förslaget till nämndsbudget till förmån för Moderaternas
budgetförslag i kommunfullmäktige.
Joacim Ahlqvist (C) yrkar avslag till förslaget till nämndsbudget till förmån för Centerpartiets
budgetförslag i kommunfullmäktige.
Nima Gholam Ali Pour (SD) yrkar avslag till förslaget till nämndsbudget till
förmån Sverigedemokraternas budgetförslag i kommunfullmäktige.
Lisa Stolpe (V) yrkar avslag till förslaget till nämndsbudget till förmån för Vänsterpartiets
budgetförslag i kommunfullmäktige.
Ordförande yrkar bifall till liggande förslag till budget tillsammans med de två tillägg som
grundskolenämnden bifallit.
Beslutsgång - budgetförslag
Ordförande finner att det finns fem förslag till beslut. Dels John Eklöfs (M) förslag att avslå
budgeten till förmån för eget förslag. Dels Joacim Ahlqvists (C) förslag att avslå budgeten till
förmån för eget förslag. Dels Nima Gholam Ali Pours (SD) förslag att avslå budgeten till
förmån för eget förslag. Dels Lisa Stolpes (V) förslag att avslå budgeten till förmån för eget
förslag. Dels ordförandes förslag att bifalla liggande förslag till budget tillsammans med de
tillägg som bifallits.
Ordförande ställer de fem yrkandena mot varandra och finner att grundskolenämnden
bifaller liggande förslag till nämndsbudget 2020 tillsammans med det tidigare bifallna
tilläggen.
Yrkanden - skrivelse till kommunstyrelsen avseende ökade medel
John Eklöf yrkar bifall till grundskoleförvaltningens förslag till skrivelse till
kommunstyrelsen om tilläggsbudget.
Ordförande yrkar, med instämmande av Sanna Axelsson (S), avslag till
grundskoleförvaltningens förslag till skrivelse till kommunstyrelsen om tilläggsbudget.
Beslutsgång - skrivelse till kommunstyrelsen avseende ökade medel
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Dels John Eklöfs (M) förslag att bifalla
liggande förslag till skrivelse. Dels ordförandes förslag att avslå liggande förslag till skrivelse.
Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och finner att grundskolenämnden bifaller
grundskoleförvaltningens förslag till skrivelse till kommunstyrelsen om tilläggsbudget.
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Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse GRNAU 200113 Nämndsbudget 2020
Förslag till nämndsbudget 2020 GRNAU 200113
Förslag till skrivelse avseende ökade medel från kommunstyrelsen
Förslag till beslut GRNAU 200113 §6 Nämndsbudget 2020
Tjänsteanteckning GRN 200122 Nämndsbudget 2020
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Grundskolenämnden 2020-01-22
Ärende: Nämndsbudget 2020, förslag till skrivelse

RESERVATION

Vi reserverar oss mot beslutet att tillskriva kommunstyrelsen om mer pengar i en
tilläggsbudget.
Regeringen och dess samarbetspartier har under veckan aviserat mer generella
välfärdspengar till regioner och kommuner. Av dessa 5,75 miljarder kommer 116,6
Malmö till del.
Efter regeringens besked har kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt
Jammeh meddelat att 60 miljoner av de kommer att gå till Malmös förskole- och
skolverksamheter. Det betyder 40 miljoner till grundskolan och motsvarar det angivna
beloppet som finns i skrivelsen.
Att välja att skicka skrivelsen trots att frågan praktiskt redan är avgjord är bara onödig
symbolpolitik.

Sara Wettergren (L)
Ordförande

Sanna Axelsson (S)
Vice ordförande
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Reservation

Grundskolenämnden 2020-01-22
Ärende GRF-2019-32592: Nämndsbudget 2020
Moderaternas uppfattning är att grundskoleverksamhet är underfinansierad. Vi står inför det
faktum att den budget som grundskolenämnden har att ta ställning till innehåller ett
budgetunderskott som motsvarar cirka 40 miljoner kronor. Bakgrunden till underskottet beror på
att den styrande minoriteten inte kompenserar fullt ut avseende priser och löner i den budget
som behandlades av kommunfullmäktige i november. Därför valde Moderaterna att återremittera
nämndsbudgeten i december med följande grund:
att grundskolenämnden återemitterar nämndsbudget 2020 där grundskoleförvaltningen ges i uppdrag att ta fram
en skrivelse till kommunstyrelsen med syftet att ansöka om ytterligare ekonomiska medel som sedan ska tillbaka
till grundskolenämnden för beslut om godkännande, där skrivelsen ska ges ett särskilt fokus på hur
grundskoleförvaltningens budgetram ska kunna ha täckning för minst pris- och löneuppräkningar i enlighet med
SKRs prognoser, samt att grundskoleverksamheten bör ges förutsättningar för att kunna minst bibehålla
nuvarande verksamhet i förhållande till 2019 års budget och kunna säkerställa att skollagen efterlevs.
Vi är glada att nämnden valde att bifalla vårt yrkande om återremiss och inväntar nu den
tilldelning som kommunstyrelsen har att fatta beslut om. Vårt ställningstagande bygger på att det
inte är rimligt att skära ner i kommunens viktigaste verksamhet. Det går inte att betona vikten av
att våra elever lyckas i skolan och då är det obegripligt att grundskoleverksamheten inte
prioriteras av den styrande minoriteten.
Moderaterna är Malmös skolparti och vi prioriterar välfärdens kärna. Vi har presenterat en
budget som har full teckning för demografiuppräkning, indexuppräkning kopplat till priser och
löner samt ytterligare 100 miljoner, vars syfte är att gå direkt in i grundbeloppet i
resursfördelningssystemet. Förvaltningens egen bedömning är att Malmö stad lägger mindre
pengar per elev än exempelvis Stockholm och Göteborg, samtidigt som kunskapsresultaten är
lägre än i dessa två kommuner. Faktum är att vi lägger mindre pengar per elev än
riksgenomsnittet. Moderaternas satsning hade varit ett välkommet tillskott till verksamheten för
att på sikt höja resultaten och för att bidra en förbättrad studiero och mer ordning och reda i
skolan.
Då vi inte fick gehör för vårt avslagsyrkande så väljer vi att reservera oss till förmån för eget
budgetförslag i kommunfullmäktige.

John Eklöf (M)

Cia Barwén (M)

Sofie Andersson (M)
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Reservation
Grundskolenämnden, 2020-01-22
Nämndsbudget 2020
Diarienr: GRF-2019-32592
Allt över två graders uppvärmning är sannolikt att betrakta som permanent
skada för våra möjligheter på jorden. Just nu rör vi oss längs en väg som tar oss
till mellan 3-4 graders uppvärmning om 80 år, enligt Johan Rockström en av
Sveriges ledande klimatforskare. Därför är det av största vikt att Malmö tar
ansvar för sina utsläpp och ser till att minska ner dem till en hållbar nivå.
Det är därför glädjande att flera partier kunde ställa sig bakom vårt yrkande
kring att förvaltningen ska identifiera lämpliga insatser, med stöd av
miljönämnden, för att bidra till att den globala uppvärmningen hålls under 1,5
grader. Det är också glädjande att vårt förslag om ytterligare indikatorer
gällande transport, inköp och resor bifölls. Dock är det mycket märkligt att de
styrande partierna inte kan tänka sig att ställa sig bakom flygstopp och
taxistopp, trots att samma partier nyligen konstaterade klimatnödläge. Vi är
rädda att de styrande partierna gärna säger att de vill göra insatser för klimat
och miljö men när det väl kommer till kritan så är de inte beredda att faktiskt
göra de åtgärder som krävs.
Vi är också mycket oroade över att styrande partier vill skära i
modersmålundervisningen i förskoleklass. Barnen har rätt till sitt modersmål
och flerspråkighet är till nytta både för individen och samhället. Därför yrkade
vi på att inte skära i de yngsta barnens modersmålsundervisning.
Dessvärre avslogs både vårt yrkande och flyg- och taxistopp och bibehållen
modersmålsundervisning i förskoleklass. Med anledning av detta reserverar vi
oss i denna del till förmån för eget förslag.

För Miljöpartiet de gröna
_____________________________
Johanna Öfverbeck, ledamot grundskolenämnden
Med instämmande av
_____________________________

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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Malte Roos, ersättare grundskolenämnden

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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Reservation
Grundskolenämnden 2020-01-22
Ärende: GRF-2019-32592

Nämndsbudget 2020
Statistik från Kolada visar att trots att Malmö stad har den högsta andelen barn som
växer upp i fattigdom, tilldelas Malmös skolor inte en högre elevpeng än
riksgenomsnittet.
Sverigedemokraterna noterar att kommunfullmäktigemålet ”Malmö stad ska vara en
attraktiv arbetsgivare genom att säkerställa en god arbetsmiljö och trygga
anställningar”, ska bedömas genom medarbetarenkäten. Sverigedemokraterna
menar att fackförbundens arbetsplatsundersökningar borde tas med i bedömningen.
Sverigedemokraterna är oroade över att lokalkostnaderna fortsätter att öka samtidigt
som Malmö har ett styre som är beredd att göra besparingar inom skolan. Det
innebär att kostnaderna för undervisning långsiktigt kommer minska både på grund
av högre lokalkostnader och styrets tendens att göra besparingar.
Sverigedemokraterna gläds över att förvaltningen har initierat ett systematiskt arbete
för att stimulera elevers rörelseaktivitet. Sverigedemokraterna har drivit denna fråga
under en lång tid.
Förvaltningen ser en betydande risk att lönekostnaderna på sikt ökar mer än vad som
tillförs nämnden i stadens resursfördelning. Sverigedemokraterna vill betona att det
är stadens resursfördelning som är problemet. Lärarna har idag alltför låga löner i
förhållande till deras utbildning och arbetsbelastning.
När det gäller projektet att introducera utländska lärare med utländsk examen är det
viktigt för Sverigedemokraterna att alla som får en anställning vid skolorna är insatta i
Skollagen, skolans läroplan samt behärskar det svenska språket.
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Sverigedemokraterna anser att besparingarna i modersmålsundervisningen är för
små. Fortfarande har modersmålsundervisningen ett anslag på 125 miljoner kr, vilket
är alldeles för mycket.
I Sverigedemokraternas budgetreservation i kommunfullmäktige fanns flera uppdrag
till grundskolenämnden:
-

Grundskolenämnden ska verka för att eleverna ska få god studievägledning
för att lotsas till de branscher där det idag råder brist på personal.

-

Grundskolenämnden ska stärka elevhälsan för att motverka den psykiska
ohälsan bland eleverna.

-

Grundskolenämnden ska verka för att få in fler vuxna i skolverksamheten.

-

Grundskolenämnden ska inrätta en förberedelseskola för Malmös nyanlända
elever.

-

Grundskolenämnden ska verka för att Malmös skolor ska tidigt introducera
arbetslivet för eleverna, i en nära samverkan mellan civilsamhället, skolan och
näringslivet.

Sverigedemokraterna yrkar avslag på förslaget till nämndsbudget, till förmån för vår
egen budgetreservation i kommunfullmäktige.

_____________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)

____________________________
Ulf Blomström (SD)

___________________________
Nichodemus Nilsson (SD)

____________________________
Oliver Limachi (SD)
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Reservation
Grundskolenämnden 2020-01-22
GRF-2019-32592: Nämndsbudget 2020

Centerpartiet har i Grundskolenämnden yrkat bifall till eget budgetförslag presenterat i
kommunfullmäktige men tyvärr inte fått gehör för vårt yrkande. Vi reserverar oss därför mot
beslutet avseende nämndsbudget 2020 där S+L styrets budget gick igenom.
Centerpartiets budgetförslag innehåller en mängd olika satsningar som vi anser är nödvändiga för
att leva upp till målbilden varje elevs bästa skola. Exempelvis behövs fler pedagoger och andra
vuxna i skolorna för att hjälpa och stötta våra elever. Mer arbete mot psykisk ohälsa så att alla
elever ges förutsättningar att må bra och ta till sig utbildningen på bästa sätt samt en bättre
fördelning av resurserna mellan hög- och lågindexskolor så att vi på allvar ger alla elever
möjligheter att nå så långt det bara kan vad gäller utveckling och kunskapsnivå.
Centerpartiet beklagar att den budget som nu gått igenom i mångt och mycket saknar politiska
satsningar och skär ner på en verksamhet som vi borde satsa på.

Joacim Ahlqvist

Med instämmande av Leif Mohlin
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Reservation ärende nr 5 ”Budgetskrivelse” Grundskolenämnden 2020-01-22
Vi yrkade avslag på föreliggande budget till förmån för Vänsterpartiets budget i
Kommunfullmäktige. Då detta yrkande inte gick igenom reserverar vi oss mot
budgetskrivelsen för grundskolenämnden 2020.
I skrivelsen framgår ökade kostnader pga ökat elevantal, ökade hyreskostnader, insatser
för kompetensförsörjning, nya uppdrag och krav från staten i form av bla ökad
undervisningstid i vissa ämnen. För att klara dessa utmaningar, kunna bibehålla minst
den nivå som föregående budgetår samt satsa på konstruktiv skolutveckling behövs
större ekonomiska resurser.

Malmö 2020-01-22
Lisa Stolpe, V
Helena Olsson, V

