1

Malmö stad

Grundskolenämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-06-12 kl. 09:00-15:00

Plats

Grundskoleförvaltningen, Rönnblomsgatan 6A, våning 9, Sal C9-1

Beslutande ledamöter

Sara Wettergren (L) (Ordförande)
John Eklöf (M) (Andre vice ordförande)
Gert Åke Troells Jakobsson (S)
Johanna Öfverbeck (MP)
Lisa Stolpe (V)
Robert Lenir (M)
Cecilia Barwén (M)
Joacim Ahlqvist (C)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Ulf Blomström (SD)
Arzu Erden (S) ersätter Sanna Axelsson (S) (Vice ordförande)
Kamyar Alinejad (S) ersätter Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Linda Eklund (L) ersätter Linnea Jacobsson (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Helena Olsson (V)
Anna Blixt Nerme (M)
Tina Hill (M)
Leif Mohlin (C)
Nichodemus Nilsson (SD)
Oliver Limachi Hinojosa (SD)

Övriga närvarande

Anders Malmquist (Direktör)
Jesper Svedgard (Sekreterare)
Erik Kytömäki (Bisittare)
Johan Åström (Personalrepresentant (Lärarnas riksförbund))
Helena Quarfood (Personalrepresentant (Lärarförbundet))
Jan Walhagen (Utvecklingssamordnare)
Jenny Cederbom (Kommunikatör)
Josefin Smedberg (Utredningssekreterare)
Ingrid Sundström Stokbro (Utbildningschef utbildningsområde E)

Utses att justera

John Eklöf (M)

Justeringen
Protokollet omfattar

§97

Underskrifter

Sekreterare

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

Jesper Svedgard
Ordförande

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

…………………………………

Sara Wettergren (L)
Justerande

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

John Eklöf (M)

…………………………………

2

§

97

Remiss Handlingsplan för kulturstrategi

GRF-2019-9399
Sammanfattning

Kulturnämnden har givit grundskolenämnden i uppdrag att inkomma med synpunkter på
Handlingsplan för kulturstrategi 2019-2020 samt ta ställning till ett antal medföljande
frågeställningar. Grundskoleförvaltningen ställer sig överlag positiv till handlingsplanens
åtaganden, men föreslår att begreppet ”kulturell allemansrätt” i handlingsplanen ersätts av
”likvärdig tillgång till kultur”. Grundskoleförvaltningen bifaller förslaget om att
kulturstrategin ska förlängas till 2021.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden godkänner grundskoleförvaltningens förslag till yttrande med
följande ändring:
o Stycket "Grundskolenämnden ser det som principiellt bra att uppföljning av
kommunala mål sprungna från stadsövergripande strategier integreras i
ordinarie struktur för den kommunala uppföljningen, för att parallella
uppföljningsprocesser ska undvikas. Grundskolenämnden är dock av åsikten
att åtaganden bör beslutas på förvaltningsnivå av respektive
förvaltningsledning och inte som i detta fall, av en annan nämnd.
Grundskolenämnden anser även att det generellt är otydligt vilken
uppföljningsstruktur som ska gälla i Malmö stad vid implementering av
stadsövergripande handlingsplaner." under rubriken "Övergripande
synpunkter" på sida 1 tas bort från yttrandet.
2. Grundskolenämnden skickar yttrandet till kulturnämnden.
Beslutsgång

Johanna Öfverbeck (MP) yrkar, med instämmande av John Eklöf, bifall till
grundskoleförvaltningens förslag till yttrande med följande ändring:


Stycket "Grundskolenämnden ser det som principiellt bra att uppföljning av
kommunala mål sprungna från stadsövergripande strategier integreras i ordinarie
struktur för den kommunala uppföljningen, för att parallella uppföljningsprocesser
ska undvikas. Grundskolenämnden är dock av åsikten att åtaganden bör beslutas på
förvaltningsnivå av respektive förvaltningsledning och inte som i detta fall, av en
annan nämnd. Grundskolenämnden anser även att det generellt är otydligt vilken
uppföljningsstruktur som ska gälla i Malmö stad vid implementering av
stadsövergripande handlingsplaner." under rubriken "Övergripande synpunkter" på
sidan 1 tas bort från yttrandet.

Ordförande finner att grundskolenämnden bifaller Johanna Öfverbecks (MP) yrkande.
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Beslutet skickas till

Kulturnämnden
Beslutsunderlag
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