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Malmö stad

Grundskolenämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-02-25 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)
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)
Arzu Erden (S) ersätter Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Anna Blixt Nerme (M) ersätter Robert Lenir (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Håkan Mikael Nilsson (S)
Kamyar Alinejad (S)
Charlotte Hedendahl (L)
Helena Olsson (V)
Oliver Limachi Hinojosa (SD)

Övriga närvarande

Anders Malmquist (Direktör)
Erik Kytömäki (Sekreterare)
Marina Glisovic (Kommunikationschef)
Christina Malmberg (L) (Politisk sekreterare)
Johanna Callegari (Utredningssekreterare)
Helena Quarfood (Personalrepresentant, Lärarförbundet)
Andreas Lindahl (Personalrepresentant, Lärarnas riksförbund)
Johan Magnusson (IT-pedagog)
Erik Leonartsson (Förstelärare)
Carina Sterner (Grundskollärare)
Johanna Ravhed (Informatör)
Ulrika Widgren (Förstelärare)
Louise Lindgren (Förstelärare)
Marika Johansson (Utvecklingssekreterare)

Utses att justera

John Eklöf (M)

Justeringen

2020-03-03

Underskrifter

Sekreterare

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

Erik Kytömäki
Ordförande

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

…………………………………

Sara Wettergren (L)
Justerande

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

John Eklöf (M)

…………………………………
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Återrapportering av uppdrag i budget 2019 – Stärka arbetet med
elevhälsa och höja kvaliteten på sex- och
samlevnadsundervisningen

GRF-2020-667
Sammanfattning

I Malmö stads budget 2019 fick grundskolenämnden tillsammans med gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att stärka arbetet med elevhälsan och höja kvaliteten på
sex- och samlevnadsundervisningen. Centrala elevhälsan har ansvarat för den del i uppdraget
som handlar om att stärka elevhälsan. Pedagogisk inspiration (PI) har ansvarat för den del i
uppdraget som handlar om att höja kvalitet på sex- och samlevnadsundervisningen i
grundskolan.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden godkänner återrapportering av uppdrag i budget 2019 om att
stärka arbetet med elevhälsan och höja kvaliteten på sex- och
samlevnadsundervisningen.
Anmälan av jäv
På grund av jäv medverkar inte Karin Waldenström (M) vid behandling eller beslut i ärendet.
Reservationer och särskilda yttranden
Nima Gholam Ali Pour (SD) och Ulf Blomström (SD) avser inkomma med ett särskilt
yttrande.
John Eklöf (M), Cecilia Barwén (M), Anna Blixt Nerme (M) och Joacim Ahlqvist (C) avser
inkomma med ett gemensamt särskilt yttrande.
Lisa Stolpe (V) avser inkomma med ett särskilt yttrande.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse GRNAU 200214 Återrapportering av uppdrag i budget 2019 Stärka arbetet med elevhälsa och höja kvaliteten på sex- och
samlevnadsundervisningen
§28 GRNAU Återrapportering av uppdrag i budget 2019 – Stärka arbetet med
elevhälsa och höja kvaliteten på sex- och samlevnadsundervisningen
Förslag till återrapportering GRN 200225 Återrapportering av uppdrag i budget
2019 - Stärka arbetet med elevhälsan och höja kvaliteten på sex- och
samlevnadsundervisningen
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Särskilt yttrande
Grundskolenämnden 2020-02-25
Ärende: GRF-2020-667

Återrapportering av uppdrag i budget 2019 – Stärka arbetet med elevhälsa och
höja kvaliteten på sex- och samlevnadsundervisning
Ärendet behandlar återrapporteringen av uppdrag i budget 2019 gällande stärkt elevhälsa
och höjd kvalité på sex- och samlevnadsundervisning.
Återrapporteringen redogör för RFSL:s genomförda HBTQ-certifiering av elevhälsan något
Sverigedemokraterna länge motsatt sig och kritiserat. Vårterminen 2019 HBTQ-certifierades
slutligen elevhälsan och vi kan konstatera nu som då att kostnaderna blev skyhöga.
Den kostsamma HBTQ-certifieringen har berört ämnena normkritik och heder. Utbildning
inom normkritik erbjuds redan av skolförvaltningarnas gemensamma utvecklingsenhet,
Pedagogisk Inspiration (PI). Gällande utbildning inom heder anser vi att förvaltningen
framöver bör samarbeta med mer lämpliga föreningar vars verksamhet dagligen kretsar kring
att bekämpa hedersförtryck.

___________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)

___________________________
Oliver Limachi (SD)

____________________________
Ulf Blomström (SD)

6

Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Grundskolenämnden 2020-02-25, Ärende nr 10, Återrapportering av uppdrag i
budget 2019 - Stärka arbetet med elevhälsa och höja kvalitén på sex- och
samlevnadsundervisningen

Vi ser det som mycket viktigt att stärka elevhälsans arbete med hälsofrämjande
och förebyggande insatser i skolorna.
Vi tycker också det ska bli spännande att följa arbetet med projektet
”Systematiskt tillsammans för lärande” då vi menar att det är oerhört viktigt att
elevhälsans personal arbetar tillsammans med pedagogerna för elevernas
måluppfyllelse och hälsa.
Då det gäller skolornas sex- och samlevnadsundervisning vet vi att kvalitén på
undervisningen är mycket ojämn och inte likvärdig på Malmös samtliga
grundskolor. Vi menar att det är viktigt med tydliga mål för undervisningen, mål
som följs upp och utvärderas årligen. På sikt tror vi det vore det bra med en
egen ämnesplan för ämnet.
Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck behöver fördjupas och förstärkas
i skolorna. Det visar inte minst storstadskartläggningen från 2018. Vi menar att
skolornas personal behöver fördjupad kunskap inom området för att bättre
kunna stödja elever som lever med dessa normer. Vi håller med om att arbetet
mot hedersrelaterat våld och förtryckt hänger samman med
värdegrundsarbetet vad gäller demokrati, jämställdhet och normer i övrigt.
Därför ser vi fram emot att ta del av den processplan med syfte att stötta
skolorna i att systematisera arbetet med ämnesområdet sexualitet och
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Vänsterpartiet
relationer som tagits fram av en arbetsgrupp. Dessvärre kunde vi inte ta del av
planen på Malmö Delar vid nämndens möte.
Som alltid då nya utvecklingsområden ska implementeras på skolorna behöver
personalen ges tid och reella förutsättningar i tid för att kunna och ha möjlighet
att jobba med frågorna.
Vi vill också betona att arbetet med att höja kvalitén på sex- och
samlevnadsundervisningen måste vara ett elevnära arbete dvs att eleverna ges
möjlighet att vara med och påverka innehållet i undervisningen.

Malmö den 2020-05-2702-28
Lisa Stolpe
Med instämmande av
Helena Olsson
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Särskilt yttrande
Grundskolenämnden 2020-02-25
Ärende GRF-2020-667: Återrapportering av uppdrag i budget 2019 –
Stärka arbetet med elevhälsa och höja kvaliteten på sex- och
samlevnadsundervisningen
Grundskolenämnden har att ta ställning till återrapportering av uppdrag i budget 2019 – Stärka
arbetet med elevhälsa och höja kvaliteten på sex- och samlevnadsundervisningen. Moderaterna
och Centerpartier delar de slutsatser som rapporten lyfter fram. Men vi anser att vissa delar
behöver belysas ytterligare.
Malmö stad har en omfattande en hedersproblematik och grundskolenämnden har sedan tidigare
tagit del av den studie från Örebro universitet som har kartlagt vilka som lever under förtryck om
heder. Ett resultat av den kvantitativa delstudien visar att 20% av Malmös niondeklassare lever
med oskuldsnormen, samt att 9% lever med en våldsnorm. Vidare påvisar studien att 30% av
pojkarna som lever med en oskuldsnorm har en negativ syn på att Sverige har en lagstiftning som
ger män och kvinnor lika rättigheter. Moderaterna och Centerpartiet anser att den information
som framkommer i forskningsrapporten är extremt bekymmersam och visar tydligt att Malmös
skolor har misslyckats med sitt demokratiuppdrag. Men även att arbetet med att höja kvaliteten
på sex- och samlevnadsundervisningen har mycket kvar att önska.
Med denna bakgrund så är det givetvis en självklarhet att Malmös skolor är i ett stort behov av
fördjupade och grundläggande kunskaper för att ha beredskap och kompetens för att kunna
uppmärksamma hedersproblematiken inom sex- och samlevnadsundervisningen, främjande som
förebyggande.
Vid sidan av detta så anser vi att det krävs ett förtydligande om att arbetet även inkluderar
anställda och vuxna inom skolan. För att kunna erbjuda en sex- och samlevnadsundervisning som
håller hög nivå så krävs det också att förvaltningen kan garantera att de som undervisar delar de
värden som det svenska samhället vilar på.

John Eklöf (M)

Cia Barwén (M)

Anna Blixt Nerme (M)

Joacim Ahlqvist (C)

