1

Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-12-09 kl. 13:00-15:44

Plats

Distans via Teams

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)
Andréas Schönström (S)
Rose-Marie Carlsson (S)
Stefana Hoti (MP)
Emma-Lina Johansson (V)
Håkan Fäldt (M)
Helena Nanne (M)
Charlotte Bossen (C)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Anders Rubin (S) ersätter Mubarik Mohamed Abdirahman (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Nils Anders Nilsson (S)
Frida Trollmyr (S)
Sanna Axelsson (S)
Sara Wettergren (L)
Anders Skans (V)
John Roslund (M)
John Eklöf (M)
Tony Rahm (M)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Carina Nilsson (S) (Ordförande) (Kommunfullmäktige)
Sedat Arif (S) (Kommunalråd)
Eva Bertz (L) (Kommunalråd)
Simon Chrisander (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Micael Nord (Avdelningschef)
Heléne Norberg (Avdelningschef)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Ann Andersson (Budgetchef)
Carina Tempel (HR-direktör)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Karin Ringman Ingvarsson (Strateg)
Magdalena Bondeson (Sektionshef)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen
Protokollet omfattar

§416
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Motion från Nima Gholam Ali Pour (SD) om OB-fritidshem i
Malmö

STK-2020-458
Sammanfattning

Nima Gholam Ali Pour (SD) har inkommit med en motion om att uppdra åt
grundskolenämnden att utreda införande av OB-fritidshem, tillgängliga för alla elever i
Malmös grundskolor och därmed även beakta detta i sin budgetskrivelse till
kommunstyrelsen.
Grundskolenämnden har lämnat ett yttrande som bygger på den utredning och rapport som
ligger till grund för den verksamhet som finns idag på Johannesskolan, det vill säga att
Johannesskolan även tar emot elever från andra skolor till det OB-fritidshem de driver.
Motionen föreslås besvarad med hänvisning till vad som redovisats i ärendet.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser Nima Gholam Ali Pours (SD) motion om OB-fritidshem i
Malmö besvarad med hänvisning till vad som redovisats i ärendet.
Reservationer och särskilda yttranden
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 42.
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 201123 §690
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201123 Motion om OB-fritidshem i Malmö
Motion från Nima Gholam Ali Pour (SD) om OB-fritidshem i Malmö
Grundskolenämnden beslut 200923 § 128 med Särskilt yttrande (SD)
Remissvar från Grundskolenämnden

4

Bilaga 42

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2020-458

Motion från Nima Gholam Ali Pour (SD) om OB-fritidshem i Malmö
Sverigedemokraterna har lämnat in en motion där vi föreslår kommunfullmäktige besluta:


Att uppdra åt grundskolenämnden att utreda införandet av OB-fritidshem som är tillgänglig
för alla elever i Malmös grundskolor.



Att uppdra åt grundskolenämnden att tillgängliggöra OB-fritidshem för alla elever i Malmös
grundskolor.



Att uppdra åt grundskolenämnden att beakta införandet av OB-fritidshem som är tillgänglig
för alla elever i Malmös grundskolor, i sin budgetskrivelse till kommunstyrelsen.

Sedan Sverigedemokraterna lämnade in motionen i mars har motionens förslag blivit genomförda. En
utredning, enligt motionens förslag, efterfrågades av grundskolenämndens arbetsutskott i april och
beslut om OB-omsorg som är tillgänglig för grundskoleelever från andra skolor än Johannesskolan
togs vid grundskolenämndens sammanträde 16 juni.

Tyvärr innefattar inte OB-omsorgen vid Johannesskolan nätter och helger, vilket gör den inkomplett.
När grundskolenämnden beslutade den 16 juni att Johannesskolan skulle ta emot elever från hela
Malmö beslutades det även att vårdnadshavarna själv skulle ordna transport. Sverigedemokraterna
lämnade då in en reservation då vi anser att en tillgänglig OB-omsorg innebär att avståndet mellan
Johannesskolan och andra platser i Malmö inte ska utgöra en tröskel för de vårdnadshavare som bor
långt ifrån Johannesskolan. Enligt grundskoleförvaltningen skulle det kosta kommunen 562 188 kr för
att ta på sig transportkostnaderna.
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Sverigedemokraterna kommer även framöver arbeta för en mer utökad och tillgänglig OB-omsorg i
grundskolan. Detta är viktigt med en arbetsmarknad som är under ständig förändring. Fler malmöbor
måste kunna ha större möjligheter att acceptera jobberbjudanden.

Då att-satserna i motionen är genomförda yrkar Sverigedemokraterna bifall till förslaget till beslut.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman – Persson (SD)

2020-12-09
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