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Malmö stad

Grundskolenämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2018-09-19 kl. 09:00-12:00

Plats

Grundskoleförvaltningen, Rönnblomsgatan 6a, våning 9, C9-1

Beslutande ledamöter

Anders Rubin (S) (Ordförande)
Johanna Öfverbeck (MP) (Vice ordförande)
Noria Manouchi (M) (Andre vice ordförande)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Tove Granditsky Svenson (S)
Håkan Mikael Nilsson (S)
Arzu Erden (S)
Lisa Stolpe (V)
Titti Sjölin (M)
Robert Lenir (M)
Jacob Branting (L)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Ulf Blomström (SD) ersätter Jörgen Grubb (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Paul Jimmy Roger Olsson (S)
Munir Niazi (S)
Malte Roos (MP)
Jesper Ericson (V)
Dorota Kwiatkowska-Rangatchew (M)
John Eklöf (M)
Linda Obiedzinski (M)
Louise Eklund Bergström (L)
Nichodemus Nilsson (SD)

Övriga närvarande

Anders Malmquist (förvaltningschef)
Jesper Svedgard (sekreterare)
Louise Lagesson (bisittare)
Åsa Petersson (personalrepresentant (Kommunal))
Johan Åström (personalrepresentant (SACO/LR))
Helena Quarfood (personalrepresentant (Lärarförbundet))
Helen Nyman (avdelningschef, ekonomiavdelningen)
Matilda Liljeberg (utredningssekreterare)
Jenny Cederbom (kommunikatör)
Oscar Rauer (utredningssekreterare)

Utses att justera

Noria Manouchi (M)

Justeringen

Underskrifter

Sekreterare

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

Jesper Svedgard
Ordförande

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

…………………………………

Anders Rubin (S)
Justerande

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

Noria Manouchi (M)

…………………………………
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Protokollet omfattar

§123
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§
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Remiss från Kulturdepartementet - barns och ungas läsning - ett ansvar för
hela samhället (SOU 2018:57)

GRF-2018-14231
Sammanfattning

Stadskontoret har berett Grundskoleförvaltningen möjlighet att yttra sig över remiss från
Kulturdepartementet gällande slutbetänkande från Läsdelegationen Barn och ungas läsning – ett
ansvar för hela samhället (SOU 2018:57).Grundskoleförvaltningen ställer sig i huvudsak positiv
till de förslag och bedömningar som lämnas i syfte att bidra till att ge alla barn och ungdomar
mer likvärdiga förutsättningar för en fullgod läsförmåga och lustfyllda läsupplevelser. Det är
speciellt värdefullt att Läsdelegationen betonar samverkan mellan olika aktörer och
samverkan på olika nivåer, långsiktig hållbarhet och kompetensutveckling av personal inom
flera verksamheter.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
att godkänna förvaltningens förslag till yttrande och skicka det till kommunstyrelsen

Beslutsgång

Johanna Öfverbeck (MP) med instämmande av ordföranden yrkar att "SKA-hjulet" på sida 5
i förvaltningens förslag till yttrande ändras till "hjulet för det systematiska kvalitetsarbetet".
Nima Gholam Ali Pour (SD) och Ulf Blomström (SD) yrkar att skrivningarna om modersmål
på sidorna 1 och 2 i förvaltningens förslag till yttrande tas bort.
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att nämnden beslutar i enlighet
med ordförandes yrkande.
Reservationer

Nima Gholam Ali Pour (SD) och Ulf Blomström (SD) avser inkomma med en skriftlig
reservation.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse GrN 2018-09-19 Remiss från Kulturdepartementet - Barns och
ungas läsning - ett ansvar för hela samhället
Förslag till yttrande över remiss från Kulturdepartementet - Barns och ungas
läsning - ett ansvar för hela samhället (SOU 2018:57)
Barns och ungas läsning - ett ansvar för hela samhälle tSOU 2018:57
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Reservation
Grundskolenämnden 2018-09-19
Ärende: GRF-2018-14231
Remiss från Kulturdepartementet – barns och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället
(SOU 2018:57)
Sverigedemokraterna ställer sig bakom utredningen ”Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela
samhället” men motsätter sig grundskoleförvaltningens förslag till yttrande. Följande delar av yttrandet
borde enligt Sverigedemokraterna tas bort:
”I Malmö med en mosaik av elever med mer än ett språk är t.ex. behovet av kompetens i interkulturellt
förhållningssätt stort. De utbildningsinsatser som föreslås inom olika områden bör därför med stöd i
det vetenskapliga fältet även innehålla läsutvecklande och läsfrämjande aktiviteter för barn och unga
med annat modersmål än svenska.”
”Detta innebär t.ex. att tillgång på böcker och läsning på andra språk än svenska bör förekomma för
att stärka identitetsutvecklingen genom att barn ser sig själva som läsare. Förmågan att läsa är inte
knuten till svenska språket.”
”I arbetet med att stärka föräldrars engagemang kring barns tidiga språkutveckling och högläsning är
det viktigt att ge information på olika språk och då lyfta fram alla språks betydelse för den tidiga
språkutvecklingen och att högläsning kan ske på andra språk än svenska för att stimulera läsintresse
och främja läsutveckling.”
”Grundskoleförvaltningen vill i detta sammanhang åter framhålla vikten av att använda modersmål
som stöttning för språk- och läsutveckling. Läsdelegationen föreslår emellertid inga nya insatser med
motiveringen att sådan redan initierats och pågår.”
Meningen ”Grundskoleförvaltningen ställer sig i huvudsak positiv till bedömningen, men vill framhålla
att uppdraget även bör innefatta andra modersmål” ska revideras till ”Grundskoleförvaltningen ställer
sig i huvudsak positiv till bedömningen”.
Vi yrkar att förslaget till yttrande revideras i enlighet med Sverigedemokraternas synpunkter.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.
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_______________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)

______________________
Nichodemus Nilsson (SD)

________________
Ulf Blomström (SD)

